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మంందుమాట 

ఆం|ధ[పదేళ్ ఆయుర్వేదిక్ లిటరేచర్ ఇం|పూవ్ మెంటు (టన్లువాప 

(పచురించుచున్న ఆయుర్వేద పు స్తకమాలలలో ఈ “కాయచికిత్స_కృతీయ 

పత్రము" పదమూడవది. తక్కువ వ్యవధిలో (ప్రచురింపబడిన పు స్తకములలో 

ఇది ఒకోటి, దీనికి ముఖ్య కారణము (గంధక ర్త తీసికొన్న (శద్ద, 

“కాయచికిత్స-(పధమ ప తము” ఇప్పటికే (పచురించబడీనది. ఈ 

తృతీయ ప|తమ్ముదణ కూడా పూర్తి అయిన దున్న ద్వితీయ సురియు చతుర్ధ 

పతములకు సంబంధించిన పృస్తకములు కూడా కొద్దిరోజులలో నే అస్టువారు 

చేపచ్సైదరని మరియు 1989 'సెపైంబరు నెలలో ముదణ పూ ర్తికావించుటకు 

తగిన చర్యలు తీసికొనడ మైనదని తెలుప్పటకు సంతసించుచున్నాను. ఈ (గ్రంథ 

కర్త డాజి. పురుషో_త్తమాచార్యులు గారు ఎంతో (శ్రమ వహించి విద్యార్థులకు 
ఉపయోగపడే రీతిలో ఉండవలెనని కృషిచేసి ఈ పుస్తకము నందించినారు, వారి 

కషి శాఘనీయము. రాష్ట్రంలోని ఆయుర్వేద కళాశాలల విద్యార్థులకు అధ్యా 

పకులకే కొకుండా ఆయుర్వేద వైద్యులందరకు ఈ పుస్తకము మీకి లి ఉపయోగ 

కారిగా నుండునని ఆశించుచున్నాను, ' 

రానున్న మాసములలో మరికొన్ని పాఠ్య పుస్తకములు కూడ ట్రస్టు వారు 

(పచురించ గలరని నమ్ముచున్నాను, 

హైదరాబాదు అధ్యక్షులు 

28. 7.89, ఆం. (ప్ర, ఆయుర్వేదిక్ లిటరేచర్ 

ఇంపూవ్ మెంట్ (టన్, 



అ ఛి (పా యయ ము 

ఆయుర్వేద శాస్త్రములో కాయవికిత్సకు అత్యంత (పాముఖ్యము కలదు. 

బి. ఎ. యం, ఎస్. పాఠ్య|క్రమములో కాయచికిత్స చతుర్ధ, పంచమ వర్షములలో 

టబోధింపబడుచున్న ది. ఇందులో నాలుగు పరీ&ె పత్రములు కలవు. పస్తుత 

పాఠ్య పుస్తకము కాయచికిత్స తృతీయ (పళ్న ప్మతమునకు సందింధించినదిః 

ఈ పాఠ్య |గంథమును డా, గంజాం పురుషో త్రమావార్యులు, ప్రొ ఫిసర్ 

అనంతలక్షీ (పభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల, వరంగల్ గారు (వాసినారు. ఈ 

రచయిత మంచి ఆధ్యాపకులు, మరియు మంచి చికిత్సకులు కూడా. వారు ఈ 

(గంథమును విద్యార్థులకు ఉపయోగపడునట్లు |వాసినారు. ఈ యువ రచయిత 

ఇకముందు కూడా మరికొన్ని (గంథములు (వపాయవరెనని ఆశిస్తూ ఆయను 

నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. త్వరలోనే మిగతా భాగములు 

కూడా ము[దణలోకి రాగలవని ఆశిస్తున్నాను. 

జయము 
గ 

డా, పి. శేషిరెడ్డి 

అదనపు సంచాలకులు (ఆయుర్వేద) 

భారతీయ వై ద్య మరియు హోమియోపతి శాఖ, 

దీ, 13.7.1989,. హైదరాబాదు, 





మామాట 

ఆం|ధ|పదేక్, ఆయుర్వేదిక్ లిటరేచర్ ఇం(పూవ్ మెంట్ (టస్ట్ 1967లో 

ఆంధ ఆయుర్వేద బోర్లు అధ్యక్షులు డాః వై, సూర్యనారాయణరావు LLM 

పిజయవాడ వారిచే స్థాపించబడినది. 

“వై ద్య విద్యార్థి" అను (గంధము అమ్మగా వచ్చిన సొమ్ముతో ఈ (టెస్ట్ 

విధిని ఏర్పాటుచేసికి దాదాపు 10 సం॥ల తర్వాత వారి కుమారులు డా. వై, 

కృష్ణ మనో హర్ _పకుత్వము వారిని ఈ ట్రస్ట్ బోపను పున్నర్మించ వలసినదిగా 
కోరిరి, 

1982లో _ప్రభుత్వమువారు బోర్డు ఆఫ్ |టస్టీస్న్కు డై రెక్టర్, ఇండియన్ 
మెడిసిన్స్ & హోమియోపతి డిపార్టుమెంటు వారి ఆద్యక్షతన నియమించిరి, 

ఇందు; ఎడీషనల్ డె రెక్టర్ (ఆయుర్వేద) వారిని, (పిన్చిపల్ , Dr. దీ, 

ఆర్* క* ఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజి డా. డి. యల్, నారాయణ మరియు 

తా, వై, కృష మనోహార్ గార్లను సభ్యులుగా నియమించినది. 
నా య ౧౧ 

'సెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ వారిచే నిర్జారింపబడిన పాఠ్య 

[క్రమము నసనునరించి (వాయబడిన (గంధములను మాతమే పాఠ్య్యగంధములుగా 

అచ్చు వేయుటకు నిర్ణయము తీసికొనబడినది, 

ఆ విధంగా €. C. ఓ M. సిలబస్ ([పకారము (వాయబడిన 1. ఆయు 

ర్వేద ఇతిహాసము ఈ పరిచయము 2 శరీర (క్రియా విజ్ఞానము, 3. స్వస్థ 
| వృ త్రము, 4. పదార్ధ విజ్ఞానము, ర్, శల్యళం|తము, 6. శాలాక్య 

తం|తమ్ము 7. శరీర రచనా విజ్ఞానము, 8, రనశళాస్ర్ర విజ్ఞానము, కాడు 3 



విద్యార్థులకు అధ్యాపకులకు కూజా ఉపయోగముగా ఉండునని తలచి 

సేం|టల్ క్ల కాన్సిల్ వారి సిలబస్ను .కూడా మేము _.మువంచినాము* 

“1 

ఇలా అనతి కాలములోనే ఇన్ని వె పాఠ్య (గంధములు చక్కగా, అచ్చు 

శేయుబకు మాకు సహాకరించినవారు ఎందరో» ఎ ఒక్క-ర నను సహకరించనిచో ఏ 

స పుస క ముల (ప్రదురణ ఇంత తరగా పూర్తి అయి ఉండేదికొదు. 

కతు పెయించిన పాఠ్య గంధమలను చూచి అనేకులు పండితులు, 

అధ్వాసరులు, విద్యాళ్టులు, అధికారులు మమ్ములను ఉత్సాహ పరచుచు 

(గంధములను కూడా అచ్చు వేయమని కోరుచుండిరి. ఇందరి 

ప్రోత్సాహము, ఉత్సాహము వలన మరికొన్ని పు స్తకములను అచ్చు వేయుటకు 
శ్వ 

(టేస్త బి నొ రు నిరయము తీనుకొ న్నది, వానిలో: ' we ma 
యు 5 

2. కాయచికిక్స ద్వితీయ ' చోతుర్ణ పత్రములు _ bరోగ నిదానము 

6. శరీర రచనా వి ప. = ద్వితీయ పతకము ఈ శల్యతం్యతము = = ద్వితీయ 

షత ము, 6 ళ₹ాలాక స తంత్రము - (పధమ పత్రములు. ఇం౦కౌ.... 

'“మాక్కు ఈ నహాయజ్ఞమునందు అందరి సహాయ సహకారములు-ఇటులనే 

ఉండగలదని మా యీ' కార్యక్రమమును ఆయుర్వెద అభిమానులు అందరు 

(పోత్సహిం చెదరని ఆశించెదము 

--వైర్మన్ & [టన్ బోర్లు 



[(పనస్తావన 
అనతి , 

“ధాతుసామ్యకియా చో కొ తన న )స్యాస్య (పయోజనమ్” 

అను చరక వచనానుసారము. ఆయుర్వేదమునకు ముఖ్య (ప్రయోజనమును 

నెరవేర్చుటకు ఉద్దేశించిన వానిలో (పధానమైనది కాయబికిత్స, 

(పస్తుత కాలమునందు అధికము గా ఆచరణలో నుండి జాతీయ అంతర్జా 

తీయ స్థాయిలలో ఆయర్చేదమునవ గౌరవ |పతిష్టలను ఇనుమడింప చేయుచున్న 

అంగమును యిదియే, ఈ కాయ చికిత్స అతి వి స స్ఫృకమయిన విషయమగుటచే 

:సి.ఐ.యం, పాఠ్య (పణా?కలో నాలుగు భాగముబుగా విభజింషబడినది* 

సర్వనాధార ణంగా ఆయు ర్వేదౌషధాల చే సంత ప్తికరంగా చికిత్సింపబ డే 

పక్షవాతము, సంధివాతము, గృ్మ్ధధసీవాతము, వాతవ్యాభులు * చర్మ వ్యాధులు 

యకృత్ స్పహవ్యాధుల్హు మ మానసిక వ్యాధులవంటి ఆనేక వ్యాధులు (పస్తుత (గ్రంథ 

మగు కాయ చికిత్స తృతీయ భాగమునందు చేర్చబడినవి, అందుచేత ఈ 
(గ్రంథము వై వైద్య విద్యారుల శే కాక వైద్యులకు ఆయుర్వేద చికిత్సను గూర్చిన 

అవగాహన సొందదలచిన జి జిజ్ఞాసువులకు ఎంతగానో" ఉపకరించగలదు, 

మానసిక వ్యాధుల |పకరణంలో భగవద్దీక యోగళాస్తము, ఇతర దార్శ 

నిక (గంథములందలి విషయములు మౌలిక వివేచన క సందర్భానుసారము 

చేర్చబడినవి. అహితములయిన యిం|దియార్భములనుండి మనస్సును న్నిగ 

హించుట మానసిక వ్యాధు నిరోధానికి నివారణకు (పధానమైనది. ధ్యానము, 

యోగము సమాధి మనోని గహానికి సహకరిస్తాయి. భవిష్యత్తులో మానసికా 

రోగ్యరక్షణలో [ప్రపంచానికి ఈ భారతీయ విధానాలే మార్గదర్శకాలు కాగలవని 

నా విశ్వాసము, 

ఆత్యయిక చికిత్సలో వై ద్యుసికి కావలసినవి సత్వర కార్యదషఠ 

ధైర్యము మాత్రమే. ఆయుర్వేదంలో సత్వర ఫల[పదాయకమగు . బొషధము 

అకు కొరత లేదు. 

ఆకత్యయి కిత్సులలోనూ యితర వ్యాధుఐలోనూ వివరింపబడిన కోచి జా 

యూగములు ఉదాహారణ మా|తములే. అట్టి కొషధయోగములు సంహితలలోనూ 



య్ 

సం[గహగంధములలోనూ అసంఖ్యాకములుగా గలవు. (పస్తుతం వాడుకలో 

ఉన్న యోగాలకు అధిక |పాధాన్యత ఇవ్వటం జరిగింది. 

ఈ కాయ చికిత్స తృతీయ భాగమును రచించుటకు. నన్నన్ని విధములా 

(పోత్సహించి పీఠికను గూడా (వాసిన నా గురువరేణ్యులును ఎడిషనల్ డై రెక్టరు 

-గారును ఐన డా॥ పి, 'శేషి రెడ్డిగారికి నా విన మతా పూర్వక కృతజ్ఞతా భివందన 

ములు, ఈ (గంథ రచనలో తమ అమూల్య సల హోలనిచ్చిన డా॥ యం. రాఘవా 

చారి రికైర్లు మెడికల్ ఆఫీసరు (ఇండియన్ మెడిసిన్ ఫార్మసీ) _వారిక్తిని 

డా॥యన్, గంగా సత్యం (పిన్సిపాల్ నోరి రామళాన్త్రి (పభుత్వఆయు ర్వేదకళాశాల 

విజయవాడ వారికిని, కీ॥ శే॥ డా॥ ముదిగొండ శరభయ్య శర్మగారికిని నా కృత 

జతలు. 
దః 

అడుగడుగునా మోకు |పేరణ నిచ్చుచూ ఆతి త్వరగా ఈ (గంధము 

(పచురింపబడుటకు కారకులయిన ఆయుర్వేద లిటరేచర్ ఇం(పూవ్ మెంటు 

(టస్టు చెర్మన్ మరియు ఇండియన్ మెడిసన్స్ అండ్ హోమియోపతి డై రెక్టరు 
గారయిన శ్రీ) యన్, వి. హెచ్. శాస్త్రగారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, 

ఈ (గంధ (పచురణలో సహకరించిన (టన్టుమెంబరు డా॥ వై. కృష్ష 

మనో హర్గారికి నా ధన్యవాదాలు. 

ఈ [గంధ రచనలో సహకరించి (పోత్సపాంచిన డా॥ ఐ డి శొన్త్ర 

(పొసఫెసర్ అండ్ హెడ్ స్నాతకోత్తర కాయచికిత్సా విభాగము వారికిని మిత్రులు 

డా॥ వి, వరదాచార్వి డా॥ ఎస్. మౌణిక్యశర్మ డా॥ పి, బి, ఎ, వెంకటాచార్వి 

డా॥ వి, విజయబాబు గారలకును, నా నమస్సులు, 

ఈ |గంథపు (వాత[పతి తయారు చేయుటలో అనేక విధములుగా సహాక 

రించిన నా సతీమణి (శ్రీమతి డా॥ అరుంధతీ పురుషో తానికి నా కుమా ర చిసౌ॥ 
బిక్ష గాయ తీదేవికి నా శుభాశీస్సులు. 

అతి త్వరలో ఆందంగా ఈ (గంథాన్ని ము(దించిన రాఘ వేం ద 

(పింటింగ్ ఎస్సువారికి (పత్యేక ధన్యవాదాలు, 

లా గంజాం పురుషోత్త మాచార్యులు. 



(గంధకర్త పరిచయము 

డాక్టర్ గంజాం పురుషో త్తమాచార్యులు 

జననం వ 10.8.1942 

జన్మ స్టలం ౩ కరవది_ (పకాశంజిల్లా 

జననీ జనకులు : (శ్రీ) మతి గంజాం "పేరిందేవమ్మ, డా॥ వెంకటలక్ష్మీ నారాయణా 

చార్యులు గారలు, 

బి. ఎ. ఎమ్, & ఎస్, (5 1/2Yrs) 1965 యండి, (ఆయు) 

కాయ చికిత్స (ఉస్మానియా 1977 

తలి విద్యార్హతలు 

(పభుత్వ సర్వీసులో 1966న (పవేశించి [గామీణ పాంతములలో మెడికల్ 

ఆఫీసరుగన్తు విజయవాడ (పభుత్వాయుర్వేద హాస్పటల్ నందు కాయచికిత్చ 

విభాగాధిపతిగన్కు నోరి రామశాస్త్రి (పభుత్వాయుర్వేద కళాశాలలో అసిసైంటు 

పొఫెసర్ గను, హైదరాబాదులోని డా॥ బూర్గుల రామకృష్ణారావు (పభుత్వాయు 

ర్వేద కళాశాలలోని కాయచికిల్స స్నాతకోత్తర విధాగమున ఉపన్యాసకులుగను 

పన చెపి (పస్తుతము అనంతలకీ్మ (ఫభు క్యాయుర్వేద కళాశాల వరంగల్ నడు 

కాయచికిత్సా విభాగమున |పొ"ఫెనర్గా వని చేయుచున్నారు, 



xii 

Awards. (బ హుమతులు)- 

జాతీయస్థాయిలో అనేక మారులు (పధమ బహుమతులు పొందిరి. 

ముఖ్యముగా వాసుదేవ విలానం నర్శింగ్ హోమ్ [టి వేర్యడము వారి ద్వారా 

1. వాత రక్తము (Rheumatoid arthritis) చికిత్స 2. పక్షెఘా: చికిత్స- 

వీనిపె [వాయబడిన నిబంధములకున్కు 3. ఆయుర్వేద మహా విద్యాలయము 

నాసిక్ వారి ద్వారా *రాజయక్ష్మ నిదాన చికిత్స” నిబంధమునకుసు, ఆర్య వైద్యు 

శాల కొట్టకల్, కేరళవారి ద్వారా ఈ [కింది విషయములలో నిబంధములకును 

జాతీయస్థాయిలో (పధమబహుమతులు పొందిరి. 4ఉ. |పవాహిక (Amosebiasis) 

ర గృ ధసీవాకము 6, కర్ణనాసాముఖ రోగములు; ఇవియే కాక CEE మ్ముర్ణము 

(Hypertension) చికిత్సకు జాతీయ స్థాయిలో బహుమతి పొం”. ౨. 

(పచురణలు- 

ఆయుర్వేద మరియు వైజ్ఞానిక పత్రికలలోనూ, మోనో గావ్ అందును 

208 ఎగా పరిశోధనా వ్యాసములు పచురించిరి, ఓ1D5ను గురిం.) (వాయ 

బడిన వ్యాసము దేశ ఏ'దేశములందు ఖ్యాతిని పొందినది. 

ఆర్యవై ద్యశాల్క కొట్టక్కాల్ కేరళవారిచే రెండు [గంధములు . నచురింప 

బడినవి. ఆవి 1. (పవాహిక (Amoebiasis} 2 గృ|ధసీవాతము. కర్తనాసా 

ముఖరో గములు (ENT diseases) (ప పచురణలో నున్నది. 

శాల్తాన్న 

వె జానిక గోమలు మొ॥1- 
నా ప రు 

జాతీయస్థాయి లోజరి గిన అనేక వె జానిక పరిషతు లందును ౮.6.౯. గోషు 
రా లావ ట 

అందును ఇతరసమావశములందును 40కి ఎగా పరిశోధనా పష తములుసమర్పించిరి, 

ఇతరములు. 

కేరళ పభుత్వము వారిచే నిర్వహింపబడిన ఆయుశే ర్వైద పాఠ్య గంధ 

రచయితల వర్కషాప్నందు మూడు మాదులు వొట్లొ ని కాయదికిత్స పాఠ్య 

(గంధమును ఆంగ్లములో (వాసెరి. 

“వాగ్భట” అంతర్జాతీయ ఆయుర్వేద మాసపత్రిక (టిం డమ్భు నలహో 

సంపాదకమండలి సభ్యులుగన్కు ఆయు ర్వెచ విశేషణ జ (ల్లీ న ంషాదక మందలి 

సభ్యులుగను పని చేసిరి, 



16, 

17. 

18, 

19, 

20, 

అగ్నిపురాణము 

అధర్వణ వేదము 

అష్టాంగ సం[గహమ్చు ఇందుకృత శశి లే ఖావ్యాఖ్యా సహితము (అ. సం) 

- ష్టాంగ హృదయము అదణదర్త హేమ్మావి వ్యాఖ్యాస హి కతము(అ .హృ) 

ఉపస్కారటీకా 

అత్రి రేయోపని షట్ (ఐ.ఉ) 

చరక సంహాత.చక్రపాణ్వ్యాఖ్యతో (చ.సం.) 

ఆయుర్వేద దీపికొ వ్యాఖ్య చ కపాణికృత (చక) 

చ(కదత్త (1976) చౌఖంబా శాంస్కి9ట్ సీరీస్ ఆఫీస్ వారణాసి(చ.ది 

ఏకిత్సాదర్శ, రాజేశ్వరద త్ర శాస్త్రి 

స్యాయదర్శనము (న్యాంద) 

నిబంధ సం|గహ వ్యాఖ్య, డ'ల్లణకృత (డ/డ ల్లణ) 

పాలకాష్య తం|తము 

బవవరాజీయము (195 [వావిళ్ళ రామస్వామి ళాస్తు 9ల్పుమ్మ దాసు (బ.ర్రా 

భావ పకాళ్ళ యం, వెంకటళాస్త్రి ఆం(ధ ఆయుర్వేద పరిషత్ 

విజయవాడ (భా, [ప్ర 

భేళసంహిత (1977) వి, ఎస్. వి, ఎస్, శాస్త్రి & సి,ఆర్,ఆర్, శర్మ, 

సి, సి, ఆర్, ఐ, యం. హెచ్. న్యూఢిల్లీ 

భగవద్షీత- గీతా పెస్, గోరఖ్పూర్ (భంగ 

భె షజ్య రత్నావళి (1961) గోవిందదాన సేన్ రాజేశ్వరద త్తళా స్త్రి, 
_ చౌఖంబా (భై.ర) 

మాధవ నిదానము (1955) మధుకోశ ఆతంక దర్పణ వ్యాఖ్యా సహితము 
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శరీరము యొక్క ఉత్స త్తిక్కి సతికి సాధారణ స్థితిలో ఆరోగ్యానికి వికృతి 
ఆవి థి థి - 

చెందినప్పుడు అనారోగ్యానికి కారణ మైన |త్రిదో షములలో వాళము (పధాన మైనది, 

వాతము పంచ మహాభూకములలో వాయువు, ఆకాశ భూతములను (ప్రధాన 

ముగా కలిగియన్నది 2, అందు చేతనే. దీనికి ఆకారముగాన్ని రూవేముగాని 

లేకుండా ఉండును. వాతమును దాని పనులను బట్ట మా(కమే గుదించవలసి 

యుండును ౨. 

1. 1) వాతపిత్తశ్లేష్మణా ఏవ దేహసంభవ హేతవః। తై రేవావ్యాపన్న్నై రధోమ 

ధ్యోర్థ్వ సన్నివి షః శరీరమిద౦ ధార్య తే ఒగారమివ స్టూతాభి స్తసృృభిర 

కశ్చ త్రసూణ మాహురేకె త ఏవ వ్యాపన్నాః (పలయ 'హీఠవః 

(సు.సూ, 21/3) 

11) దోషాః పునస్తయః వాఠపి త్రశ్చేష్మాణః తే (ప్రకృతి భూతాః శరీరోపకారకా 

భన స్తీ ఏకృతి యాపన్నాస్తుఖలు నానావిధి ర్వికారై; శరీరముపత ప్రయ న్రి 

(చవి 1/5) 

iii) వాయురిత్యాది! అత [పధానత్వాదగే వాయురు క్త; 

(చ(కపాణి చంసుః 1/౮7 చి) 

2, i) (త్యతవాయో రాతై వాతా (సు,సూ 

11) వాయునా వాతోత్స్తి రిత్యర్థః -- డ ల్లణ 
అలి ధి యో 

Ud 

iii) వాయ్యాకాశధాతుభ్యాం వాయు; (అ.సం.సూ 26/3) 

3, అవ్యకా వ్యక్త కర్మాచ (సుని, 1/7) 



2 కాయచికిత్స 

ఆయుప్కు బలము శరీరముయొక్క. సర్వచేష్టలు అనగా హ_స్తపొదముల 

యొక్క ఇతర అవయవముల యొక్క. కదలికలు ఏటన్నింటికి వాతము యొక్క 

(పాకృత స్టితియే కారణము, 
థి 

మనస్సు దాని విషయములను |గహించేటట్లు చేయటము ఉత్సాహము కల్లించ 

టము, చూప్పు రుచ్చి వాసన స్పర్శ, శబ్దము, ఇవి (గహించెటట్లు చేయటము, 

ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములు, మౌట్లాడునట్టు చేయటము, జతరాగ్నిని రగుల్కాలపటము 

ఆహారమును మింగునట్లు చేయటము, మల మూ తముల్కు చెమట ఇవి స్మకమ 

ముగా వెడలునట్లు చేయటము మొదలై న అన్నిరకముల శారీరక మానసిక కియలు 

(పాకృళావస్టలో వాతము నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది, 

qr. 
వాతము చేసే క్రియలన్నీ (పధానముగా రెండు విధములుగా విభజించ 

వచ్చు, 1. గతి.శరీరమందలి బాహ్య ఆభ్యంతర ఆవయవముల౦దలి కదలికలు 

వీనిలో కొన్ని ఐచ్చికముగను కొన్ని ఆనె చ్చికముగను ఉంటాయి, 2. గన 
డా ఇ 

నము_జ్జా నము జ్ఞానెం దియముల ద్వారా విషయములను _గహించటముమానసిక 

1. వాయు స్తస్త్రయ _స్త9ధరః [పాణోదానసమానవ్యానాపానాత్యా (పవర్తకచేష్టానా 

ముచ్చావచానాం నియన్తా [ప్రణెతా చ మనసః సర్వేన్దిియాణాముద్యోజకః 
స ర్వన్ది 9యార్జానామభివో ఢా సర్వశరీ రధాతువ్యూహకరః సన్హానకర శరీ రస్య 
(పవర్తకో వాచః, పకృతిః స్పర్శశబ్దయోః డో త్రస్పర్శనయోర్మూలం 

హృర్షోత్సాహయోర్యోనిః సమీరణో౬గ్నేః దోషసంళోషణః కేవా 
బహిర్మలానాం స్టూలాణు సోతసాంభేత్తా కరా గర్భాక్ళతీసాం ఆయు 

షోఒనువృ త్తి పత్యయభూతో భవత్యకుపిత; (చ,సూ, 12/8) 

11) వాయరాయుర్భలం వాయు ర్వాయుర్దాతా శరీ రిఖామ్ (చ.చి. 28/3) 

2, శని గతిగన్గనయోరితి ధాతు 8 (సు.నూ, 21/5) 



వాతవ్యాధులు 3 

ఈ కర్యలు స్టూలముగా ఆధునిక శారీర ళాస్తాంనుసారము నాడీమండలము 

చ్వ్యారా నిర్వహింపబడునవగుటవలన వాళమును నాడీమండలమునరు పోల్చు 

చుందురు, 

వాతము, స్థానము, కర్మలను అనుసరించి ఐదు విధములు అవి; 1, (పాణ 

వాతము 2, ఉదానవాతము, 3, వ్యానవాతమా 1, సమానవాతఠము, 5. అపాన 

వాఠము, 

వాతము వికృతి చెందుటవలన కలిగే వ్యాధులు వాత వ్యాధుళనబడును.* 

వాత నానాత్మజ వ్యాధులు 80 గా వన్టింపబడినాయి వ్యాధుల సంఖ్యలో గూడా 

వాతము (పధాన మైనది. 

వాత వ్యాధులు వ ర్రమానకాలమునందు గూడా అతి ఎక్కువ సంఖ్యలో 

వ్యాపించి ఉన్నాయి. వాతవ్యాధులలో (పధానమైనవి పక్షవాతము సంధివాతమ్ము 

వాతరక్తము గృ(ధసీవాతము మొదలై నవి 

వాతవ్యాధుల నిదానము '- 

వాత (పకో పకారణములన్నియ వాత వ్యాధులకు నిదానముగా పరిగణింప 

బడతాయి. ఈ (కింది కారణములు వాతమును (పకోపింప చేయును 1 

ఆహార సంబంధ కారణములు :-- రూక్కు శీత లఘు గుణములుగల 

ఆహారములు తిక్త కటు, కషాయరస (దవ్యములు సేవించుట అనశనము 

py 

1. 1) రూక్షశీతోఒ౬ల్బ్ప లఘ్వన్నవ్యవాయాతి [వజాగరెః విషమాదుపచారాచ్చ 

దోషాసృ|కృవణాదతి లజ్జనప్తవనాత్యధ్వవ్యాయామాతివిచేష్టీతెః ధాతూనాం 

సంక్షయాచ్చి నాళోకరోగాతికరణాత్ దుఃఖశయ్యాసనాత్ |కోఢథాద్ దివా చ ష్ స న్ 
స్వప్వాద్ భయాదపి వేగసంధారణాదామాదభిఘా తాదభోజనాత్ మర్యా 

మరం ఇ క నీ మయానాపతంవ So, ORES 10% ఘాతాద్ గజోష్టారశ్వశి ఘయానాపతంననాల్ (చచి, 28/15. 18) 
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(పరిమితికన్న తక్కువగా భుజించుట) విషమాశనము (విధిననుసరింపక  భుజిం 

చుట్టి అధ్యశనము (భుజించిన ఆహారము జీర్ణము కాకముందే మరల భుజిం 

చుట); దప్పిక కలిగివునపుడు భుజించుట్క ఆకలి కలిగినపుడు స్ు (తాగుట, 

లంఘనము (ఉపవాసము) విష్టమృ కరాహార సేవన; ఎండీన పదార్థములు "సేవిం 

చుట; కోరదూషము (కొ రలు; చామలు (శ్యామకమ్బు, నివ్యరి ధాన్యము, 

పెసలు, చిరిశనగలు, కందులు, హురేణుకములు, బఠానీల్కు నిషాఫవముల్కు శన 

గలు మొలకెత్తిన ధాన్యములు తృణ ధాన్యములు-వీటిని అధికముగా భుజించుట 
వరసలు, కరీరము, సొరకాయ (ఆనప), పుచ్చు, దోస, తామారతూండ్లు, తామర 

దుంపలు నేరేడు, తుమికి మొదలగునవి. ఎండిన మాంసములు సేవించటము, 

విహారమునకు సంబంధించిన కారణములు-దుముకుట్క పరుగాత్తుట్క 

గెంతుట అధికముగా నడుచుట, ఈతకొట్టుట్క,ఎత్తునుండి దుముకుట్క విషమముగా 

నుండు (పదేశమున దుముకుట్క, పరుగెత్తు జంతువులను బలముగా పట్టుకొని 

ఆపుట్క ఎక్కువ బరువుమోయుట, గట్టిగానుండు ధనస్సును బలవంతముగా 

ఎక్కు. పెట్టుటకు [పయత్నించుట ఎక్కువ బరువులు ఏఎత్తుట్క బిగ్గరగా చదువుట, 

అధికముగా వ్యాయామము చేయుట, 

10 తత బలవద్వ గవాతి వ్యాయామ వ్యవాయాధ్యయన (పపతన (పధావన 

(పపీడనాభిఘాత ప్రవన లజ్ఞన _పతరణ రాశత్రిజాగరణ భారహరణ గజ 

తురగ రధ పదాతిచర్యా కటు కషాయ తిక్త రూక లఘు శీతవీర్య శుష్క 

శాక వల్లూర వరకొద్దాలక కోరదూష శ్యామౌక నీవార ముద్గ మనూరాఢకీ 

హరేణు కలాయ నిష్బావానశన విషమాశనాద్ద్యశన వాత మూత పురీష 

శుక్ర ఛర్జి కవధూద్గార భాష్పవేగ విఘాతాదభి ర్విశే షెర్వాయు8 (పకోప 

మాపద్యతే ॥ (సుసూ, 21/19) 

111) రూక లఘు శీత దారుణ ఖర విశదాః 

షడీమే వాత గుణాః భవన్తి! (చంసూ, 12/4) 



పొాతవ్యాధులు ర్ 

విషమమైన ఆసనము విషమమైన శయనము, అధికముగా వాహనముల 

లన ఏనుగులు, ఒంటెలు గురములు, రధములు మొదలగు వాని శ్ 

[ప్రయాణము చేయట, వాహనముల పై గుం్యడముగా తిగుగుట. . 

తనకన్న బలవంతులతో యుద్ధము చేయుట, 

అభ్యంగనము మర్దనము, ఉత్సాదము అధికముగా చేయించుకొనుట, 

మూ(తము మలము, శు కము, వాంత్సి తుమ్ము, (తేన్పులు అశువులు 

వీని వేగములను ఆప్పకొనుట, 

రాత్రులు నిదమల్కొని యుండుట్క పగలు నిదించుట, విషమచెష్టలు, 

విషమ ఉపచారములు, 

కాలమునకు వాతావరణమునకు సంబంధించిన కారణములు... చలిగాలి, 

చల్లని వాతావరణమ్ము వర్షాకాలము ఎండాకాలము |పొతఃకాలము సాయం 

కాలము ర్మాతియొక్క_ అఎతమున్స ఆహారము జీర్ణమైన తదుపరి వృద్ధాప్యము 

నందు వాతము (పకోపించును. 

వ్యాధులు శరీరమునకు అభిఘాతమును కలిగించు కారణములు. 

ఉదా ;- వేగముగా పోవుచున్న  వాహాములనుండి [కిందపడుట్క ఎత్తు 

నుండి పడుబ మొదలగునవి, 

iv) సతేషేవం గులు రేవం (దవైరేవం (పభావైశ్చ కన్మఖ రభ్యస్య 

మానై ర్వాయు; పకోవమావద్యతే సమాన గుబాభ్యాసోహి ఢాతూనాం 

వృద్ధికారణమితి | (చ.సూ, 12/5) 

౪) అఈహ్మృ.ని, 1/14_15 

vi) వాస్టయామాదప తర్చుణా త్పపత నాద్భాంగాల్ తయాశ్ఞాగరాత్ చేగానాం 

చ విదారణాదతి కుచ సై త్యాదతితాసతః రూక్ష కోభ కషాయ తిక 
కటుకై రాబిః [పకోపం [వజేద్వాయురా్వారిధరాగమే పరిణతే 
జాన్నేఒపరాస్తెిహిచ (చికిత్సా కారిక) 
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అధికముగా రక్త సావము, దీర కాలమునుండి బాధించుచున్న వ్యాధుల 

వలన శరీరము అధికముగా కృశించుట్క ధాతుకయము. 

దోషము అధికముగా (స్రవించుట్క, ఆమము, మర్యాభిఘాతము (శిరస్సు, 
హృదయము వస్తి, వీనికి వ్యాధులవలనగాని ఇతర కారణముల వలనగాని 

అదిఘాతము కలుగుటః 

ఇతర కారణములు చింత్క కము కోపము భయము అధికముగా 

శోధనము చేయించుకొనుట. 

ప కారణములచే శరీరమునందలి స్నేహాది గుణహన్యమైన (స్రోతన్సు 
ర్ు నూ 

ఆలో బలముగానున్న వాతము (పకో పించి పూరించును. వాతము సర్వాంగము 

లందుగాని లేక ఏదయినా ఒక అంగమునందుగాని వేరు వేరు వ్యాధులను కలిగిం 

చును 1 

వాతము ధటుతయము వలనగాని మార్షావరణము వలనగాని (పకోపిం 

హిమము వలన 80 రకముల నొనాత్మజ వ్యాధులు కలుగునని తెలుస 

రి 1. దేహే సోతాం రికాని పూరయిత్వాఒనిలో బలీ కరోతి వివిధాన్ వ్యాధీన్ 

సం।|శితాద్ (చచి. 28/19; ' ( / 18) 

ii) ధాతుకయ కర రాష్రయు 8 (కుద్దత్యతి నిషేవితె ౩ చర సోతస్సు ర చేష్ట వ థె జె య _ 
౦ తాస్వేషపూరయన్ లేభ్యోఒ౬న్య పూరేభ్యః | పాహ్యవాఒఒవరణంబలీ pa 7) “ 

(అ.సం.ని, 15/8) 



వాతవ్యాధులు ళ్ 

సామాన్య పూర్వ రూపములు. ఆయా వాత వ్యాధులకు చెప్పబడిన లక్షణ 

ములు అస్పష్టముగా కనిపించుటయే పూర్వరూపము, 

సామాన్య రూపము-_ఆయా వాత వ్యాధులకు చెప్పబడిన లక్షణములు 

స్పష్టముగా కనిపించుట సామాన్య రూపము 1. 

సామాన్య లశణములు ', 

వాతము పకోపించుటచే కలుగు వ్యాధులు అసంఖ్యాకములుగా నుండును, 

కాని తం్యతకారలు వారి వారి కాలములందు అధికముగా [(పబరియున్న ఎనుబది 

రకముల వ్యాధులను మాతము ఉదాహరణ రూపముగా "పేరొ్క్కనిరి, 

వాతముయొక్క. స్వాభావిక స్వరూపమును కర్మను సూచించు లక్షణ 

ములు దోషము ఆ(శయించిన అంగములందు అనగా సర్వాంగములందుగాని 

లేడా కొన్ని లేక ఒకే అంగమునందుగాని ఆన్నియుగాని కొన్నిగాని ఉన్నచో 

వాత వ్యాధియని నిస్సందేహముగా నిర్జారణ చేయవచ్చును. 

రౌక్ష్యుము (గరుకుతనము), తేరికతనము, వై శద్యమ్ము చల్లగానుండుట్ట 

కదులుట్క, అస్టీరత్వము, రూపము లేకపోవుట ఇవి వాతముయొక్కు స్వాభావిక 

గుణములు 

ఈ గుణములు వాఠ వ్యాధులందు ఆయీ అవయవములందయ కలిగించు 

అతణములు-'నంస (కారుట, (భంశ (విడిపోవుట్టు వ్యాన (విస్తరించుట 
a a) టి 

సంగ ₹అడగంపబడుటి, అసయవములందు వగులగొటుచమున్న టు వాధ, క్పొశిం 
ల ౨ లు cL 3 లి 

చుటు గగుర్చాటు, చప్పిక్క వణుకు మెలివేయుబ, అదురోట్క సూదులతో గుచ్చి 

లచ నో జో చై జ 4. We అలలా అం # ల అలీ 

1 అవ్యక్తం లతీణం తషాం పూర్వరూపమితిస్మృతం ఆత్మరూపం తు 

యద రం (చచి, 28/19.20) 
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నట్లు నొప్పి, మెలి వేసినట్లువా ధు వికృత చేష్టలు గరగరలాడుట్క గట్టిగానుండుట, 

విశదముగానుండు టి, రం|ధములేర్నడుట, గోళ్ళు చర్మము లేక ఆయా అవ 

యవముల శ్యామ (కొంచెము నలుపు వర్లములోగాని లేక అరుణ వర్తములోగాని 

యుండుట నోరు వగరుగాగాని, రుచి తెలియనట్లుగాని ఉండుట, అవయవములు 

ఏండిపోవపుట్క హలముతో పొడిచినట్టుబాధ్క మొద్దు బారినట్లుండుట, ముడుచుకొని 

ఫోవుట్క బిగునుకొని చాచుట ముడుచుటకు వీలుకౌకుండ యుండుట్క వంకర తిరు 

గుబ ఈ లక్షణములు వాత వ్యాధిని సూచించును ]*, 

ఆయా అంగ |పత్యంగములు సంకోచించుట, పర్వములు _స్తంభించుట్క 

సంధులందు చేళ్ళకణపులయందు పగల దీసినట్లు బాధ్య వెంటుకలు నిక్క 

బొడుచుకొనుఏ, (పాపము, చేతులు, వీప్త తల స్తంభించిపోవుట, ఖంజ 

త్రము (గూని, కుంటికినము, గుజ్జారితనము, ఆవయవములు ఎండిపోవుట, 

నిిచపట్టక పోవుట్క గర్భము నిలువకపోవుట్క పురుషులకు శుక్రము నశించుట, 

స్త్రీలవ రజస్సు కీణీంచుట్క శరీరము వణుకుట్క మొద్దుదారి నట్టుండుట్క తల, 

1. సర్వేస్వపి ఖల్వేతేషు వాఠవికారేషూక్తే ష్వన్వేమ చానుక్చేమ 

వాయోరిదమాత్మరూపమపరిణామి కర్మణశ్చ స్వలత్షణం యదుపలభ్య 

ఠదవయవం వా విముక్త సందేహా వాతవికార మవాధ్యవస్య న్తి కుశలా; 

రచ్యధా - కం లాఘవం వై శద్యం శై త్యం గతిరమూర్తత్వం 

అనవని సిత త్రం చేతి వాయోరాత్మరూపాణి ఎవంవిధత్వాచ్చ కర్మణ: 

స్వలక్షణమిదమస్య భవతి తం తం శరీరావయవమావిశతః వితచ్యధా 

(సంస (భంన వ్యాసనజ్ల ఇద సాద హర్ష తర్ష వర్త మర్ష కమ్బ చాల 

ధా చేష్టాదీని తథా ఖర పరుష విశద సుషరారుణ వర్ష కషాయ 

వరస ముఖత్వ సం ంకోచన శోష జాలను ప్తి స్తంభన ఖజ్జతాదీని చ 

వాయోః కర్వాణి నిత్వంత్రైర వాతవికార మేవాధ్యవ సే స్యేక్॥ 
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ముక్కు జ తు (మెడకొంకలు), మొదలై కనని వంకేరపోవుట లేక అణీగి 

పోవుట శరీరమున పగులదీసినట్లు, సూదులతో పొడిచినట్లు బాధ అవయవములు 
కొట్టుకొనుట (ఆకేపము, మోహము [శమ చేయకున్నను అలసట మొదలగు 
నవి వాతము (పక్ పించినపుడు కలుగు సామాన్య లక్షణములు, 

అట్టి వాతము కారణ భేదముచేత స్థాన భేదముచేత వేర్వేరు వాత వ్యాధు 
లను కల్షించును ! 

నానాత్కుజ వాత వ్యాదులనుగురించి (ప్రధమ (పతకము భాగమున వినర 

ములు చూడనగును, 

వాళ వ్యాధులలో ఈ [కిందివి ముఖ్యమైనవి, మరియు గంభీర సానము 
ఠా 

నాాశయించినవై యున్నఎ.* 

1. సస్టిచ్యుతి (కళ్ళు తొలగుట్స 

2. హను స్తంభము 

3. కుఖిజనము (శరీరము వ|క్రమగుట 

1. సజో్యచః వర సలాం స్తెమో భేదోఒనస్థా్నాం పర్వ్చజా మపి రోముహార్యః నా జ 

(పలాపశ్చు పాం వృృష్ష శిరో గహః శజ్క పాజల్య కుబత్వం ళోష్షొల్ల 

రజో జొనాళశః స్పననం గా|తసు పతా శిరోనా అ prea) రొ | 

సాకి జతూణాం (౧వాయాళ్చాపి హుణనమ్ భేదసోడా రిరాక్షేప; 
(౫ a) pee) 

lL 

క్ అం చ జ | ఉట గ్ర వ a (జీ J 
మోహళశ్ళ్చాయాస ఎవ చ ఎవం విథాని రూపొణి కరోతి కుపితొ౭2_ నిల 

న - వశ తామ ల న్ వుమ్ చ్ జ రా డో హేతుస్టానపినేషాశ్చు ఖవేదోగ విశేషకృత్ (చచి. 28/20.23 
(య్! 

ల జప ళీ ల “గావ్ లొ (= వి ని లి ఇవ ము మామ సమాః కువివం కుబతె* వవతామూతొ మ జవం వేడ ల్ సస్టిచ్యుతి తాయి _రృయ్య్బిః రుణ రుద్గిత 2.ర్జిత్ 8 పడదాయూతొ షసం 4 ష్య 

జల లీ క శో నతో స ఇ QP TEU యావ దా కి న పజ్జుగత్వం శుండ వాతత్ స్తమృనం చాడ్యోవాతళ్చ రోగామకాస్తి గశ్చయే 
అటె న. ‘ డా వ ఏఓ సానస్య గామ్బీ రాత్ (చచి, 28) య 
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4 కుబ్బత్వము (గూని 

5, అరితము (ముఖము వంకరపోవుట) 
© 

6. పకెఘాతము (పక్షవాతము) 

7. అంగ సంశోష (అవయవములు ఎండిపోవుట) 

8, పంగుత (కుంటితనము 

9. యుడవాతము (జంఘ, పాద సంధులందు వాత్మపకోపము లేక వాత 

రక్తము) 

10, స్తెంభనము (అవయవములు పట్టుకొని పోవుట) 

11. ఆఢ్యవాతము (ఊరు స్తంభము 

12, అసి, మజాగత వ్యాధులు, 
అ జ 

వాత వ్యాధులకు ఉపదవములు.సాధ్యా౭సాధ్యత. 

పైన పేర్కానబడిన వాత వ్యాదులు అవి ఆశయించిన స్థాన గాంఫీర్యత 

చేత |పయత్న పూర్వకముగా చికిత్స చేసినను ఒకప్పుడు శమించును. ఒకప్పుడు 

శమించక పోవచ్చును. 

రోగి బలవంతుడుగానుండి వ్యాధి నూతనముగా జనించియుండి ఉప [దవ 

ములు వఏీవియు లేకున్నచో సాధ్యముగానుండును .2 

సుషశుతుడు స్వభావము చేఠనే దుశ్చి కిత్స్యములుగానుండు అష్షనిధ సహా 
యు 

వ్యాధులందు వాత వ్యాధులనుగూడా పర్కొంనెను, 

(Pen 

(a అలీ 
1. ఏతే స్థావస్వ గామ్బీర్యాత్ యత్నాత్సిచు నే వా నవా (చచి. 28) 

2, నవాన్ బలపక తాన్ సాధయే న్నిదపషదవాన్ 
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అసాధ్యతను, పత్యాఖ్యేయతళను సూచించు ఉప|దవములు.దలక్షయము. 
we 

మాంస క్షయము, శ్వాస, తృృప్ప శొష్క వమి, జ్వరము, మూర్చ అతిసారము, 

హిక్క-.ఈ ఉప, దనములతోకూడిన వాతవ్యాధి వర్ణిసీయము అనగా అసాధ్యము, 

వాపు స్పర్శజ్ఞానము లేకుండుట్క అస్ట్యాదులు భగ్నమగుట్క, కంపమ్ము 

అధ్యానము, అధిక వేదన. ఈ ఉప దవములతో రూడిన వాత వ్యాధి అసాధ్యము, 

వినర్పము, మంట్క నొప్పి మూర్చ అరుచి అగ్న్రిమాంద్యము బల 

మాంసక్తయముతో కూడిన పక్షాఘాతాది వాత వ్యాధులు శమించవు.2 

వాత వ్యాధులందు సామాన్య చికిత్స : 

ఆవరణము లేకుండగనున్న _ శుద్ద వాత వ్యాభులందు మొట్టమొదట 

క్కు స్ట పసృతము, వస్క తైలము నుజ్ణ- మొదలగు స్నేహములను పానము చేయించి 
య జ 

వవెను. స్నేహపానముచే అలఫయున్న రోగికి ఆక్వాసనమునిచ్చి పాలు 

మొదలగు వానితో మరల స్నేహమును కలిగించవఎను, అందులకై ఈ కింది 

(కియలచే ఉపచరింపవ వెను. 

వ య ఎ వ వ _ న < కకక i. వాతవ్యాధిః (ప హా శో కుష్టమర ఇఖగసెరిమ్ ఆఅశ్ళరె మూఢగర్భశ్చ 

తధె వోదర మషనుమ్ అషావేతే పకృ తె ఎవ దుశ్చికి త్సామహా గదః| పొణ 
Cran ఎం గ 

మీ జ్వర 8 మూర్చాఒతినార 
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1. పొలు యూషమ్ము (గామ్య, జలీయ లేక ఆనూవ పశు పతులయొక్క. 

మాంస రనములతో ఘృతాది స్నేహములను చేర్చి సేవింపచేయుట. 

2, ఆదు లవణ, యుక్త కృశరముగాని లేక పాయసముగాని సేవింప 

చేయుట. 

3. అనువాసన వస్తి 

4. స్నీగ్గ నస్యములు. 

5. బాగుగా స్నేహనముచేసి స్వేదనములు చేయించుబ. 

6. మృతమ్ము తై లము వస్క మజ్జ. ఏనియొక్క పానము అభ్యంగన ము, 

వ_స్తికర్మలు. 

7. మాంస రసములు, పాలు, మధుర అమ, లవణ రసములతో కూడిన 

భోజనములు, ఇతర తర్ప్చణకర మైన ఆహారములు. 

8 

9. గాలి చారని ఆవరణముకల (పదెళంలో రోగిని ఉంచుట, 

బృంహణకరములై న అన్ని కియలు. 

10. మందమైన దుస్తులు ధరింపచేయుట్క కంబళి మొదర నవి కప్పి 
యుంచుట,'! 

1. స) కేవలం నిరుపస్తమృ మాదొస్నేహైరుపాచరేత్ వాయుం నర్చిర్వసా 

పయోఖిః స్నేహ 

హాసంయు తె ; 
Qe 

తె లమజాపాన ర రంతత; స్నెహక్షానాంసమాళ్వాస 
వ్ జి Qe 0౪ ఇ ర ఒం 

యేత్ పునః యూ షైర్గాామ్యామ్చుజానూపరి పైర్య్వా సే 

పాయి & కశ ౩ ౩ సామ లవఠణె రనువాసనె ; 
a ర య (en యా 

నావనై. స్తర్బటై క్నానై షః సుస్నిగ్దం స్వేదయే తతః 

(చచి. 28/75. 78) 

ii) సర్చిస్కైలం వసా మజ్డా సెకాభ్యంజన వ స్తయః స్వెదాః స్నెగ్టాని వాతం 

చ స్థానం [పావరణాని చ రసాః పయాంసి భోశ్య్వాని సాదు, థి వి వ బస 

(ei C2 

తో ఆలో జీ ఫో లో జోలో అవణానిచ బృ్భంబాణం యత్తు తత్ సర్వం కర్తవ్యం వాతరోగణమ్ 

(చ. చి, 28 /104.105) 
ఉక్తం ఇడ నా 0 గ యుద ద ఇ 111) స్వాదమ్హలవజైః స్నిగ్గిరాహారై ర్వాతరో గిణః 

| 
అభ్యంగ స్నెహవస్తా దె? సర్వానేవోషపాదయేత్ (చ|క్రద క్త 22/1) 
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స్నేహకెర్మ :- 

ధవ ఠి / అలీ 2D 

స్నేహన।క్రియచే శుష్కి_ంచియున్న ధాతుపులు శీ ఘముగా పుష్టిని చెందును 

శరీరమున ఎదు బలమ్మ ఆగ్ని, పుష్టి (పాణశర్తి వృద్ధి పొందును. స్నేహన 

ముచే మృదుత్వము నొందిన కోష్టమునందు వాతవ్యాధులు నిలువజాలవు 1 

వాళవ్యాధులలో తై లముయొక్క- (శేష్టత్వము. వాతమును శమింపచేయు 

డొౌషవములలో తై లమును (తిలతై లమన్సు మించినఏ మరొకటిలేదు అట్టితై ల 

మును వాతనాశక పొషధములచే సంస్కరించినపుడు అధి అత్యధిక వాతశామక 

గుణములు కలదిగా రూపొందును. అందుచే వాకనాశక (దవ్యములచే నూరు 

మారులుగాని వేయిమారులుగాని పక్యము చేయబడిన త్రై లము సూత్స్మ్మమౌర్షము 

లందు కలుగువ్యాధులను కూడా శీ ఘముగా శమింప చేయగలిగి యుండును .2 

కొన్ని ముఖ్యములగు తై లములు ఫు 

సహారాచది తైలము 

శ్వదంప్టా ౨ తైలము 

బలా తైలము 

అమృతాది తైలము 

1. స్నేహశ్చ ధాతూన్ సంశుష్కాన్ పుష్టాత్యాసు (పయోజితః బలవాగ్ని 

బలం పుష్టిం (ఫాణాంశ్చాష్యభివర్థయత్ అసకృ త్తం పునః 'స్నెహైః 

'స్వేదశ్చాప్యుపపాదయేత్ తదాస్నేహమృదుకో పైన తిష్ట న్య నిరామయాః 

చం చి 28 /81.82) 

2 నాస్తి తై లాత్ పరం కించిదొషధం మారుతాపహమ్ వ్యవాయ్యుష్ణా 

గురుస్నేహాత్ సంసా్యారాద్బలవ త్తరమ్ గజై ర్వాత హరై స్తస్మాతీ 

కతళోఒధ సహ్యసళః సిద్ధిం &(ప్రతరం హన్తి సూక్మమార్ల్షస్థితాన్ గదాన్ 
(చ. చి, 28 /181.182) 
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రొస్నూ లై లము 

అశ్వగంధాది తే లము 

మూలకాది తైలము (చరక! 

(పసారిణీ తైలము (అ. సం.) 

ధన్వంతర తైలము 

మాహామాష తై లము 

నారాయణ తెలము 
ప్ 

ఈ తై లములు సామాన్యముగా పొన్న అభ్యంగ్క నస్య్క, అనువాసనవ ప్రి 

ద్వారా [పయోగించుటవలన అత్యంత వాతశామకములుగా నుండును. 

ఎన చెప్పబడిన తె లముౌగాక నీతజ్వర చికిత్సలోచెప్పబడీన అగరాషది 

తెలము వాతర క్త చికిత్సళో చెప్పబడిన త్రై లములు కూడా ఆయా అవస్థ లనను 

సరించి ఆయా తై లములనుపక్వముచేసిన జొషధ[చవ్యముల గుణముల ననుసరించి 

వాతవ్యాధులందు (పయో గించవలయును.3 

fe} 
లము బే కాక ఘృత యోగములు యితర స్నేహయోగములు పాన అభ్యిం 

ల ఒర 
భి ఈ bE SE (పయో గింపదడును. 

కొన్ని ముఖ్యములగు -స్నీహయోగములు వు 

దశమూలాదె ఘృతము 

చితకాది ఘృతము 

1. చచి 28/ 144. 169, 

2 సర్వవాళవికారాణాం తై లాన్యన్యాన్యతః శృణు 

చతు ష్పయోగా జ్యా యుష్యబలవర్లక రాణ్చ (చ. చిం 28/ 142. 143) 

3+ చచి. 28 [179.180 
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డశమూలాది మజ్జాస్నేహము 

దశమూలాది వసాస్నేహము 

[తిఫలాది చతు స్నేహము! 

రూక్షగుణము వలన శుద్దవాతముచేకలుగు అనేక విధములగు వాతవ్యాధు 

లందు స్వే హములు అమృతతుల్యముగా పనిచేయును 2 

ఆధునిక మతానుసారం నాడీసంస్థాన రచనలో స్నేహింశ అధికముగా 

నుండును. నాడీ సంస్థానవ్యాధులలో స్నృహాంశ అధికముగా వికృతి చెందుతుంది. 

ఈ స్నెహ (పయోగములచే అది సామ్యస్థితిసిపొండే అవకాశము కలదు. 

స్నేహనము సక్రమముగా జరిగినపిదప శరీరమంఠటాగాని లేక వాతము 

(పకోపించిన ఆయా అంగములందుగాని వాతనాశక తై లములతో బాగుగా అభ్యం 

గనముచేసి స్నేహయు క్త నాడీస్వేదమృుు "పస్తర స్వేదము సంకర స్వేదము, 

పిండ స్వేదము ఉపనాహ స్వేదము లేక ఆవశ్యక తానుసారము ఇతర స్వేదన 

విధానములద్వారాగాని చక్కగా 'స్వేదనము చేయించవలయును, 

స్నెహ 'స్వేదములు చేసిన ఎండిన కశైనుగూడా ఇష్టమువచ్చినట్లు వంచ 

గలము. అదేవిధముగా బాగుగా స్నేహ స్వేదములు చేయుటవలన  న్మక్రమము 

గాను నబ్బ ముగను ఉన్నఅంగములు మెల్ల మెల్లగా ఇచ్చానుసారము కదలించుటకు 

వీలగును, స్వేదమువలన రోమహర్షము తోద, ఆయామమ్ము శోధ, _స్తబ్ధతృఅంగ 

1, చచి. 28 [119.133 

2 రూకీ శుద్దానిలార్భాసామత 8 "స్నెహాన్ (పచక్ష్మహా 

వివిధాన్ వివిధ వ్యాధి వశమాయామృకతోపమాన్ (చచి, 28/118) 
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గహము మొదలగు వాతవికారములు శీ, ఘముగా శమించి అవయవములకుమ్సుదు న్న క లీ 

త్వము కలుగును ,1 

ఈ విధముగా స్నేహ 'స్వేదములచే శమించనిచో మాటిమాటికి తిరిగి 

స్నేహ "స్వేదములు పయోగించవలయును, 2 

స్నేహయోగములు, "స్వేదన యోగములు సామాన్యంగా (పయోగించునవి 

తదుపరి వర్ణింపబడును. 

మృదు విరేచనము'- 

స్నేహ స్వేవములు, సిగ్గ వస్తువులు నావనము మొదలగు ఉపక్రమములచే 

శమించనపుడు అధిక దోషయు క్రముగా తెలిసికొని మృదువుగను స్నేహ 

సంయు క్రముగను ఉండు విరే నాషధము ఇచ్చి శోధన చేయించవలయును ,3 

|, స్వభ్య కృ కం స్నృహసణయుకె. ర్నాడీ[ప్త సభ సంక రై ర తదాన్యెర్వివిధై ౪ 

"స్వేదై ర్యథా భఛాయోగముపాచరేత్ సే సహో హాక్ష 0౦ స్విన్నమజ్ఞం తు 

వ్మకం స్తబ్బమధాపివాశ నై ర్నామయితుం శక్యం య ష్టం శుష్క_దారువత్ 

హర్ష తోద రుగాయామ తోద స్తమృగహాదయః స్విన్నస్యాశళు 

[పళశామ్యన్ని మార్హవం చోపజాయలే (చ.చి. 28/ 78.80) 

2 (1) అసకృ త్తం పునః స్నేహైః "స్వేదై శ్చాప్యుపపాదయేత్ 

తధా స్నేహ మృదొకొశు న తిష్ట న్వనిలామయా 8 (చ.చి. 28/82) 

(ii) అ, సం చి, 21/5 

3. యద్యనేన సదోషత్వాత్ కర్యతా న పశామ్యతి 

మృదుభిః8 స్నేహనంయుక్తైరౌషధై సృంవిరోధయేత్ (చంచి. 28/83) 
డు బి 



డా ల ద కారం అకట కీ క. ద ఆరక న యి స వే ౧ నం వ. 
అందుక ఈ న్ా యు. p= ల యానమమకుట అల యఖ అపి ఉట వ 

య 

కాల త ననుసరించి పయో గించవ యును. 

1. తిల్వక సిద్దఘ్యుతము. 

౨. సాతలా సిద ఘృతము 
య 

3, ఏరండ తైలమ్ము దుగ్గము కలిపి.! 

4, (సంసన (ద్రవ్యములతో కూడిన భోజనము? 

బో ua శ 

ర. స్నిగ, అహః, లవణ, ఉషాది ఆహారముల వలన కఫము ఓ తము 
య య లు అలాని 

ఎకతితమై (సోతస్సుల నడ్డ గించి వాతము యొక్క అవరోథమునకు కారణ 

Cn] 

మనగును, అందుచే వాతమునకు అనులోమనము కల్టించవ ఎను. 

గ్య 
x గ x 1 ఖా గ ల్ పెన చెప్పబడిన మృదురేచకౌషధాలచే వాతమునకనులోః 

ల Pal గ రాద గ జాన్స్ 

కఫము పకా షశయమును చేదనవడు వాతవాాధులందు వంచనము ఉయించ 

మ క ఇ” నాం వ వం. an 

వను. పిత్తము శరీరమందంతటను వ్యాపించినపుడు కూడా వించవము దాదా 

శొధన చేయవలయును,, 

1 (i ఘృతం తిల్వకసిద్దం వా సాతలా సిద్ద మవ వౌ 

ఈ డాని జ రల అందా, క ry i 

పయసెరణతెలం వా సిదేదొషహారం శివమ్ (చచి. 28/84) 
a CD ణి bi 

(1) అ.నం.చిం 23/6. 

Pa ఇ ఇ అద రో ఇంటో ౧ 

2 భో జ్యూ యు కం వా (సంసనమవచారయుత (అనం. 23/8) 

3 కిం గాము లవణోషాూ ద్యెరాహారె రిం మలశ్చిక 8 
అందు లి బం మెటా యి లో 

ర నై అలీ ఇ డొ 

తో బదాఒనిలం రున్నా తస్యా తమనులోమయిత్ 
న్ సో వం జా par? 

గ నీ శ వ డొ 

యే ఆమాశయగతం హతా కఫం వమునమాచ'౨ఆ 

శో రాద గా అవి రా — జుల్ జ్... ప్ జో జ్ రొ, an /. 

సకా్యశయె పిరకంతు పి సద్వతగ తథా (చ.చి,28/ 189) 

కౌం (3) 2] 
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శోధనానంతరము సంసర్హన [క్రమము ననుసరించి ఉపచరించి జఠరాగ్నిని 

సామ్యస్థితికి తీసికొని రావలయును.. 

వమనము = 

సాధారణముగా వాత వ్యాధులందు వమనము చేయించవలసిన ఆవశ్యకత 

ఉండదు, వమనము వాత (పకోపకరమగును. వాత ,వ్యాధులందు నిషిద్దముగను 

పేర్కొనబడినది. 

అయినప్పటికిని ఆమాశయము కఫముతో నిండియున్నప్పుడు రోగి అర్లు 

డుగా నున్నచో వమనము చేయింపవల యును .2 

వ స్తికర్మ :- 

వ_స్తికర్మ వాతమునకు (పధాన చికిత్సగా పేర్కొనబడినది, సర్వాంగము 

లందుగాని ఎకాంగమునందు గాని ఆ[శయించిన వాతమును కేవలము వస్తి ఒక్క 

టియే వాయవేగమును పర్వతము అడ్డుకొనునట్లు అడ్డుకొనగలదు. 

రోగియొక్క- అర్హత అనర్షతలను దృషిలో నుంచుకొని విధిననునరించి 

వ స్తికర్మను చేయించవలసి యుండును, 

దుర్చలుడుగా నుండుటచే విరచనమునకు అర్హుడుకాని వాతరో గిని నిరూహ 
వస్తి ద్వారా చికిత్సించవలయును, 

అట్టిస్థితిలో పాచన దీపన (ద్రవ్యములతో కూడిన నిరూహవస్తిని (పయో 
గించవలయును, 

1. చచి, 28/87. 

2 చః చిం 28/189 

3, సర్వాంగ గతమేకాంగస్టితం వాఒపి సమీరణమ్ 

రుణద్ధి "కేవలో వ స్రిర్వాయు వేగమివాచలః (ను. చి, 4/20) 
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మరియు పాచన దీపన |దవ్యములతో కూడిన ఆహారముల నివ్వవల 

యును, 

ఈ [కింది అవస్టలలో వస్తిద్వారా నిర్తరణము చేయవలసీయుండును.* 

1. వాత వ్యాధులందు సే్టేదనము ద్వారా కఫము దవీభూత మై పకా 

యమును చేరినపుడు, 

a 2. పకోపించిన పిత్తము శరీరమునందు తన లక్షణములను కళ్షించి 
నపుడును. 

ఆవస్థానుసారవస్తులు :- 

1. శ్రేష్యానుగతమైన వాతమునందు ఉష్ణ గోమూతముతో కూడిన నిరూహా 

వ స్తిని' ఇవ్వవలయును, ' 

2, పిత్తముతో కూడిన వాతమునందు శీరముతో కూడిన నిరూవాన సి 

నిచ్చి దోష నిరరణము చేయించవలెను. 
యె ఎ 

3. 1 దుర్చలో యోఒవిరేచ్యః స్వా త్తం నిరూహైరుపాచరేత్ 

పాచనై ర్లీవనీయెర్వా భోజనై స్తద్యుతై ర్నరమ్ (చ, చి, 28/36) 

li) అ. సం చికిత్స (23/8) 

iii) చ, చి. 28/77) 

4. 1) స్వేదై ర్విష్యన్దితః న్రేష్మా యదా పక్వాశయస్థితః। 

పిత్తం వా దర్శయేర్షి జం వ _స్టీథిసావినిర రేక్ । (చ, చి, 28/93) 
అవవ M౧౧ == నైచై లె 

ii) అ.హృ,చి, (21/82) 
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3, పె రెండు అవస్థలయందు మధురొషధములతో సిద్దము చేయబడిన 

తైలముతో అనువాసనవ ప్తి చేయించవలయును.! 

4, బలా తె లముతో అనువాసనవ స్త్రి చేయించుట ఎక్కువ గుణకరముగా 

నుండును, 

సంశోధన అనంతర రృత్యము :- 

సంళోధనము చేయించిన తదుపరి సంసర్షిన [క్రియల ద్వారా జఠరాగ్నిని 

వృదిపొందించి మరల స్నేహ స్వేదములు |వయోగించవలయును ,2 ఖర య న 

వాతరో గికి ఎల్లప్పుడు మధుర్శ ఆహ్హ లవణ, స్నిగ్గ, ఆహారముల ద్వారా 

చికిత్సింపవ లెను ఎ 

నస్య-ధూమపొనాదులు ఫం 

వాతము శిరస్సు న్మాశయించి కఫయు కృముగా నున్నపుడు ధూమపానము, 

నస్యము మొదలగు శిరోవిరేచక (క్రియలు ఆచరించపలయును,* 

స్నృహిక ధూమపానము స్నేహిక నస్యము సామాన్యముగా వాత వ్యాధు 

లందు (పయోగింపదగును. అవపీడక నస్యము వాత వ్యాధులందు సంజ్ఞా |పబో 

ధక చికిత్సలు చేయవలసిన అవసరము వచ్చినపుడు (పయో గింపబడును. 

1, శేష్మణానుగతం వాతము ప్రేరోమూ|త సంయుతై 8 

నిరూహైః పిత్తసంసృష్టం ని ర్లరేత్ ీరసంయుతై ౪ 
మధురౌషధసిద్ధెశ్న తై లై స్తమనువాసయేత్ (చ. చి, 28/191.19_) 

2. _ సంశుద్ధస్యోత్ధతే చాగ్నా స్నేహ స్వేదా పృనర్తితా (చం చి. 28/87) 

3. _ స్వాద్వన్ల లవణ స్నిగ్గెరాహారై 8 సతతం పునః (చ. చి, 18/88) 

4. ఫ్ర శిరోగలే తు స కఫే ధూమ నస్యాది కారయేత్ । (చ. చి. 28/193) 

ii) చం చి, (28/88 
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రక్తదుష్టి చికిత్సలు-ర క్రమోక్షణము :. 
వాత వ్యాధులు, శీత ఉప్ప స్నిగ్ధ రూక్ష ఉష క్రమములచే శమించినపుడు 

రదక్తదుష్టి వలన కలిగినవని తెలుసుకొనవలయును 

ఈ అవస్థలో రక్తదుష్టి చికిత్స లైన ర క్షశామక్య్క పిత్తశామక క్రియలు, 
విరేచనమ్ము ఉపవాసము, ర _కమోక్షణము మొదలగు పకియలచే ఉపచరింప 
వలెను. 2 

త్వకుర్యు, మాంసము రక్తము, సిరలను ఆ(శయించి వాత వ్యాధులు కలిగి 

నపుడు విశేషించి ర_మోక్షణము చేయింపవలసి యుండును. $ 

బహిః పరిమార్దన చికిత్సలు :. 

వాత వ్యాధులందు ఆయా అవయవములందు కలుగు తోద భేద సు ప్తత్క 
వేదన, ఆయామము, సంకోచము, _స్తబ్దత్క గహము (వట్టుకొనుట), కంపమ్ము 
(సంసము (జారుట్స, (భంశము (కొలగుట్స, హర్షము చలనము (కదలుట), 
రూకత్వము పాపష్యము శోష మొదలగునవి త్వరితముగా శమింప చేయటకై 
బహిః పరిమార్గన చికిత్సలు ఎక్కువగా ఉపకరించును. 

1. 1) శీతోష్త స్నిగ్దరూకాదై ్యర్వాతజో యోనకామ్యతి 
వికార్నస్త్మృత వికేయం దుష్ట మేవా తళోణితమ్। (గదనిగహ 19/19) 

11) శీతొష్ణస్నిగ్ధ రూకిద్యైరుపకానాళ్ళ 
యు గదా; సమ్యక్ నాధ్య్యాన సద్ద్య స్తీ ర క్రజాంనాన్విభాయేత్ 

(చ, సూ. 24) 
2 కుర్యాచ్చోణితరో గేవు రక్తపి త్తహరీం [కియామ్ 

విరేకముషవాసం చ [సావణం ళోణితస్య చ (చ. నూ, 24/18) 
3 త్వజ్మాంసానృక్ వెరా పాపి కురాాచ్చాస 

విమోక్షణమ్॥ (చ[కద త్త ము. చి.) 
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అభ్యంగనము స్యెదనము, ఉపనాహము, సుఖోష పరి షేకము, (పదే 

హము్కు అవగాహమ్ము ఉప నేష్టనము, ఉన్మర్ధనము, సంవాహనము, మొదలగు 

నవియుు ధార్క పిండ స్వేదము కాయసేకము, అన్నలేపనము మొదలగు శేర 

శయ పంచకర్య్మలును ఆయా వ్యాధవ్యస్థల ననుసరించి [పయోగింపబడును. 

ఉపనాహాములు :- 

1 భాల్వ ఉపనాహాము +. 

రాష్రకది వాతహర దవ్య 

ములు మాదీఫలము మొదలగు ఆమ్ల (చదవ్యములు ఏనితో అనూప బౌదక జంతు 

గ మాంసమును చతుర్విధ స్నేహములను కలిపి లవణము నధికముగా 

చేర్చి పక్వము చేయవలయును, దీనిని సుఖోష్తముగా ఉండగా వాత వ్యాధుల 

నన్నింటియందు ఆయా స్థానములందు వేసి ఉపనాహాముగా కట్టుచుండవ లెను. 

ఇది సాల్వణ స్వేద మనబడును.? 

౧ కో ల ఉపనాహము (వచ వాగ క య కోలాది ఉత్కారికా ఉపనాహము (వృద్ద వాగ్భట 

వెం ఆహోరో పయో గమునకు చెప్పబడిన అజా శీర్షము, అంబుజు అనూపజ 

యా. మాంసములు బాగుగా వండీ అస్టులను తీని వెసి ఘృతము తె లము అమ 
యె య 

లో _(చవ్యములతో బాగుగా మర్దించి పీడిత ఆవయవములకు వేసి కట్టుట 

ద్వారా ఉపనాహ స్వేదము చేయించవ ను, (చ.చి. 28/ 108) 



వహాతవా్యాధులు | 23 

ర, వేశవారాది ఉత్కారికా ఉపనాహము, 

6. _ స్నేహముతో కూడిన వాత నాశక గంధ (దవ్యముల ఉపనాహము, 

7. పాయస కృశరములు స్నేహముకో కలిపిన ఉపనాహముః 

8. శీతల (పదేహములు (చాచి. 28/ 113. 118) 

9. పట్టు, నూలు రోమములతో నేయబడిన పట్టాలతో బంధించుట, 

10. పిల్లి ముంగిస, లేడి మొదలగు వాని చర్మములతో చేయబడిన సంచి 

శాల్వణ "స్వైద [దవ్యములచే ఆవరింపబడిన శరీర భాగమునకు (ప్రవేశ 

పెటి బంధించవఐనుః (సు,చి. 4/16-17) 
లు 

అవగాహములు :- 

వాత నాశక ప్యతములతోగాని, లేక వాతనాశక (దవ్యములతోగాని సిద్దము 

చేయబడిన క్వాధములతో గాన్కి కాంజికముతోగాని, కీరములతోగాని తెలము 

లతోగాని, అవగాహముగాని పరి షేకముగాని చేయించవలయును. 

(చచి, £8/[109) 

లేపనములు :- 

వృద్ద దార్వాది లేపము, శిగు త్వచాచి లేపము మొదలగునవి ఆయా 

అవయవములకు లేపనము చేయబడును. 

ఆహారము :- 

ఈః (కించి ఆహారకల్సము వాళ వ్యాధులందు విశేష పతకరయుగా 

నుండును. 

దల దృహత్పంచ మూలములు లేక దశమూలములు.ఏని క్వాధముతో 

fw 2 యుత స నుత + క జం తల్ల బుక మస్తిష్క మాంసమునుగాని లేక జలజ (పొణులగు మళ్చ్యములు మొదలగు 
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” a” ఇళ్ళ జవ. జ 
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పత్ర శాకములు --పఖ్యము :- వాస్తూకము కొనమర్ల్య, పునర్నవ, ముండి 
are Cou ల 

అ ఇధి యయ కాల 

పథ్యము---కూ వాష్కాండము (గుమ Gడి) లేత వంకాయ పద్దములక్కకాకర్క 

పొట్క మునగ, 
ఇ 

అపభ్యము-దొండ్క వీర్క సార్వ దోన కంద,ళాకాదులు. 

యళ అని ఒం క ల్ అస్య నీ లో పధ్యము- ముల్లంగి సూరణ కందము పుట్టకొక్కు 

అపథఖ్యము---ఇలతర కంద శాఠకములు, వరగులు. 

ఫలములు ఇ 

పథ్యము---దానిమ్మ, చిట్రతపండ్డు, రెగుపండ్లు, దాక, మామిడి. 
(wn) ౧౮ ౧౧ 

పథ్యము----నే గే టిప మేడ్రిప పోక అషభ్యముని రెడ్కు తాటిపండు, పండు, బోకలు. 

మొంసములు 2. 

పఖవ్యము-ా-గు| రము మెక గాడిద ఏనుగు, హంన్క చ| కవారకము కప గ్య మా | an $ భ్ 3 ha ఎ 4 4% అ శ తమ్మూ రల 

క అజ అము... గక ఎన లొ ర్యా కహా _ 
ఆ మునెలి కోత్త సమరి_ఎని మాంసము లము 

a nN (౮ 7" స్త్ర జ | న నా pm రే 2 ne శ అమ్మ భి శ ~ న 9 ల్ చటుల "ఎ (మమ్మ యు ఆయుః అఎవస్ట్రయిఅగు.. జలజ్క 

క SI: గ్య నా అన ౬ ర కం అవ మ Pas (= ఆమ య ము న 
ము వంలుళలు మొంస తనియం ఎంంలఅ ల ముప్పూ | ఐఎం లె జాంతుంచేట బరోంసపై 

అక్ష చాలా డె అ గోద (చై న అదో & న. 

న్ స్టా స్ న్ు Non ర్మ షు ఘం య ఆ చటం 9 జో భన రి ని ఆ 3 దంట ణు ఉం హ్ 
ఆలో 

గ్రా గ ల 
స టో లా స ఇ న నార న్ నా నష నబ 

పరుడు వైవి గ్ ఉదనుంథ ము, Arey ఖని టయ Ar Wh త 

ఓ 
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'8. ఇతర [చవ్యములు :- 

పథ్యము.___.అన్ని విధములగు స్నేహములు, ఘృత తేల వస, మజ్జ 

దీవనీయ్క వాతహర్శ విరేచనీయ |దవ్యములతో పక్వము చేయబడిన ఘృత 

తెల్క వస, మజ్జాచి స్నెహములు, జీరకమ్ము పహింగ్కు లశునములు, 

విహారములు : 

1. శారీరక ,- 

ఇ ణి న జ సే శై పథ్యము అభ్యం గనమ్ము ఉత్సాదనమ్వు మూర్హ్న శ్ర లము దెంతాత్ర 

"స్వేదము, కాప "స్వెదము. ఇతర స్వేదములు, ఉప వేస్టనము, ఉన్మనమ్ము 

పీడనము, వాతహర (చవ్యసిద్ధ ఉష్ణ అవగాహములు పరి షేకములు. 

అపథ్యము నిదానముగా పేర్కొన బడినవియ్కు వాత (పకోపఖయులగు 

శారీరక (క్రియలు అతి వ్యవాయము, వ్యాయామము పతనము, విరుద్ధ చేష్టలు, 

వగ ధారణము జాగరణము మొదలగునవి, 

2, మానసిక = 

పథ్యమువితాసనము, విస్మరణము విస్మాపనము ఆయా అపస్థాను 

సార సౌఖ్య వృత్తిం 

అపథ్యము--- చింత, ఉ ద్వేగము, 

3. ఆవాసాదులు = 

పథ్యము---గాల్హి ఎండ తగలని ఉష పదెశమున నివసించుట, హేమంత 

బుతు చర్యలో చెప్పబడిన ఏిధులు సేవించుట, లోపలగానుుడు వెచ్చగానుండు 

గర్భ గృహమున నివసించుట, లేక భూ గృహమున నివసించుట్క మె త్తనిశయ్య, 

శయన ఆసనములకు మెత్తని మందమైన ఆ స్తరణములు విశేషించి మందమెన 

వస్త్రములు ఉన్నివస్త్రములు జంతుచర్మములతో చేసిన కవచాలు వెచ్చని మంద 
మైన వస్త్రములు ధరించుట. 

అపథ్యము :- 

చల్లని వాతావరణము చలిగాలి మంచము పె సరుండుట, 
చ 



శ్రానాను నారముగా వాత (పకోపముచే కలుగు 

లక్షణములు విశేష చికిత్సలు 

1. కోష్టగత వాతము :- 

వాతము కోష్టము నా శయించినప్పుడు మూతమ్ము మలము బంధించుట్క 

(బద్నుము ( ), హృ|దోగమ్ము గుల్మము అర్మన్సు వార్మ్వతాల్క, ఈ 

లక్షణములు కలుగును", 

చికిత్స : తొరమును గాన్కి షీరమును గాని ఆయా ఆవస్తానుసాంము 

తాగింపవలెను, లేక పాచన దీపన యు క్రమెన ఆమ్ల |దవ్యములను ఇచ్చి మల 
న చానా. ము ౧౧ ల్ల a 

మును పచింపచేయవ3ను, ఆఅర్మస్సు, (గహణీ వ్యాధులకి చెప్పబడిన మల 

స్ డం సమా న ద ఇర  HaxX అద క్క అ (పాబన (క్రియలు తెర (పయోగములు, అన్నన ల్మ చికిత్సలో చెప్పబడిన ఉప 

(క్రమములు ఆచరింపవ లెను.” 

PA సర్వాంగా శితపాతము క 

వాతముస ర్వాఎగములనా శయించినపుడు ఆవయములుఅదురుట్క విరుగుట, 

సంధభులన్నింటియందు పగులదీసినట్టు వేదస్క శరీర స్తంధమ్ము ఆకేపషమ్ము సుష్పత 
ae) Ce) —_ 

జీ ఆం గ ఖే జి, ఇ ని అ జ p శై ₹ఫు భూల ఈ లక్షణములు సరాస్రంగములందును కలుగును,3 

శ ణే “పీ ఏ అన్ని లి శ ఇప ఇ” ra Fu వ 

1. తత పెనా, వీత దు నస; గనహో యూ ప్ వర్యసోః 
to oe] టా 

భో జీ a య్ జు అ న! mi 

ED హృ(డోగ గులాదరి 8 వాచ పినరాలం చ యోరుం॥ 
(టు శ ౪ శు 

(చచి. 28/24) 

ml జర అరా వాల్స్ గాం అల గ్గ ed చి 

2 శషసు కోషం వారె డారం ఉరం పిబెన్న రః 
rn) కడు యు 

పొచనె రీవనె మ్య]ైరమైక్వా పొచయేన్మలాన్ చం చి. 28/89 
యలు యాట లై యా 6 

వాసన సనయః (చ, చి, 28/25) 

34 యు Em ఎ ఈ + ౬న ii) స్తమృ "తపజణ న్వ్వావ? "ఫ భూలాని సర్వగః (సు.సి, 1/30) 
ల. 
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చికిత్స:. వాతహర తై లములతో అభ్యంగనము వాతహార (దవ్యము 

అతో సిద్ధము చేయబడిన అనువాసనవ స్త్ర, నిరూహవస్తులు (పయోగించుట్క అవ 

ఆ 

వీనిని అవస్థానుసారము (పయోగించవ శెను.! 

గాహనము, కుటీ స్వేదము, కోర్టు "స్వేదము, (ప ్సస్తర స్వేదము ర క్తమోక్షణము 

వీ ఆమాశయము నొ శయించిన వొతము: 

వాతము ఆమాశయము నాశయించినపుడు హృదయము నాభి పార్శ్వ 

ములు, ఉదరము లందు వేదన, తృష్ణ, ఉద్దారము విసూచిక్క కాస్క కంఠము, 

నోరు ఎండిపోవుట్క, కంఠోవరో ధము, మోహామ్ము మూర్చ శ్వాస ఈ లక్షణ 

ములు కలుగును.?* 

చికిత్స ఏ శోధనము అనగా వమనము చేయించి సంసర్గన డ్రియానంతరం 

ఏడురోజులు ఉపషోదకముతో షడరణ యోగమును ఇవ్వాలి అగ్ని వృద్ది వలిగిన 
ర థి థి 

తదుపరి కేవలవాతహర చికిత్సలు ఆచరించాలి 

1. పే సర్వాంగ కుపికేఒభ్యజ్లో వ స్తయః 
౧ నావే 

సానువాసనా? (చ.చి. 28/91 

il) అవగాహా కుటీ కరా (ప్త స్తరాభ్యజ్ల వ స్పిఖిః 

జయేత్ సరాషజజం వాతం సిరామో తీ శ్చ బుద్దిమాన (సు.చి, r/11) 

2 iy హృన్నాఖి పార్వోదరరుక్కృష్టోధారవినూచి కాః 

ల బ్య wa ఒర లి కాస; కజిస్యక్ సషశ్చ శాృ్వాసశ్చామాశయనస్టి ల|| (చంచి. 28/27) 

పి మోహం మూర్చా పిపాసాం చ హృధ్గిహం పార్శ్వ వేదనాం 

111) కంఠోవరోధముదారాన్ వ్యాధీనూర్ణ్వ్యం చ నొభితః (నుని 1/21) 
౧ థు 

3. ఏ) ఆమాశయే శుద్దిస్య యధాదోషహరి డయా (చచి. 28/91y 

ii) ఆమాశయగరే వాలే ఛర్చియత్వా యధా కమమ్ 

దేయః షడ్డరణోయోగః స స_ప్తరా(తా సుఖామ్మునా (నుంచి. ఉ/ ప్ర 
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4. పక్యాశయగత వాతఘు : 

వాతము పక్యౌాశయము నాృాశయించినపుడు ఆం తకూజనము, శూల 

ఆటొ పము ఆనాహము మూ[తకృచ్చము. మలబంధమా, | బధ్నము, అర్శస్సు, 

_తికము పృష్టము, కటి (పదేశములందు స్తబ్దత లేక (గ్రహము. ఈ లక్షణములు 

కలుగుతాయి, 

చికిత్స :- 

స్నెహవిరేచనము, కోథనీయవ స్త్రి లవణ (పథాన ఆహారము సేవించుట 

మొదలగు ఉదావర్తమునందు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయాలి 2. 

ర్. గుదగత వాతము :. 

వాతము గుదము నా శయించినపుడు మలము, మూ తము, అపొనవాత ము 

ఆడ గింపబడుట, ఉదరశూల్స ఆధ్యానముు అశ్మర్కిశర్క_ర, జంఘ,ఊర్వు తిక 

పాద పృష్టములందు వేదన, శోష-ఈ లక్షణములు కలుగును 3. 

చికిత్స :- 

ఉదావ ర్త చికిత్సయందు చెప్పబడిన ఉప కమములు ఆచరించాలి «4 

mm.) 

1. ఏ) పాకయస్తో౬ స్రకాజనం (శూలాటోప్సొ కరోతి చ (ఆ.సం.ని, 15/11) 

కృచ్చమూ[తపురీ షత్వ మానాహం [తిక వేదనామ్ (చచి. 28/28) 

11) మలరోధశ్నబధ్యార్శ స్రీక పృష్ట కటీ| గహమ్ 

కరోత్వధరకాయేషు తాంస్తాన్మ్భచ్చానుప దవాన్ (అ.సం.ని, 15) 
న ఎద ఆం అ వాలి 2. ప గుదపక్వాశయ సై తు కర్కొదావ_ర్హనుద్దితమ్ (చచి. 28/99) 

11) పక్వాశయగశే చాపి దేయం స్నేహ విరేచనమ్ 
వస్తయః కోధసీయాళ్చ [పొళాశ్నలవణోక్రరాః (సు.చి. 4/5} 

3.  (గహో విణ్యూ[త వాతానాం శూలాధభ్యానాశ్య్మశర్క-రాః 
చు ఈ wo అ“ దారీ రామయ్యా చ వ ౧ 

జం యు య (తిక ర త్వష్ట గళ వ్వ గుదల్భ ఆ (చచి, 28/26) 

4. చూడుడు 4 (i) 
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($. ఇందియగత వాతము 2. 

వాతము ఇం|దియములను ఆశయించినపుడు శో తావ ఇం|దియములు 

కార్యములు క్షీణించును, లేక వికృతి చెందును. ఉదా: [కో (తేం[దియము నాళ 

యించిన బాధిర్యముగాని కర్తనాదముగాని కల్లును 1 

చికిత్స: 

(శో తాది ఇం|దియముల నాశయిం చినప్పుడు 'స్నేహాభ్యంగము, ఉప 

నాహమ్ము సైైహికనస్యము ధూమమ్ము శిరోవ స్త, మర్దనము ఆలేపనము ఆయా 

(సోతస్సులకు ఇం|దియములకు (సీణనము కలిగించు తర్పణ (కియలు --వీనిచే 

ఉపచరింపవ లను *=2 

'7. త్వగ్గత లేక రసగత వాకము :- 

వాతము త్వక్ ను ఆశయించిన నపుడు చర్మము రూక్షముగా నుండుట, పగు 

లుట, మొద్దుబారినట్లుండుట్క కృశించుట, కనుత కము నొందుట, వర్గముమారుట్క 

అదరుట్క చిమచిమలాడుట్క తోద కృష్ణవర్ణము  రాగమ్ము భేదము, పరిపాట 

నమ్ము కణుపులందు బాధ్య ఈ లక్షణములు కలుగును ఎ, 

మను 

. 1. i) శో త్రాదిరష్విన్టి/యవధం కుర్యాత్ దుష్టసమీర ణః (చ.చి. 28/29) 

11) నుని, 1/24, 

2, 1) స్నేహాభ్యంగోపనాహాశ్న మర్దనా లేపనాని చ (సు.చి. 4/7) 

ii) శ్ కో తాదిగతే శిరోగతే చ విశేషేణ స్నెహొకం నస్యం ధూమం 

శిరోవ స్త్రి మర్దనా లేపనాన్యధాస్వ చ (సోతసాం (పీఐనం 

(అ.సం.చి, 23/10) 

ఏం i) త్వ గూడ స్ఫుటితా సుస్తా కళా కృష్ణా చ తుద్యలే 

ఆతన్యతే సరాగా చ పర్వరుకి త్వక్స్సితే=.నిలే (చచి. 28/30) 

ii) వె వై వర్హ్యం సురణం రౌత్యం సుషప్తిం చుమచూమాయనమ్ త్వక్షో్వ నిస్తో 

దనం కుర్యాత్ క్వగ్భేదం పషరిపొటనమ్ు (సు.ని, 1/24) 
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"స్వేదనములు, అభ్యంగనము అవగాహముల్కు ఉపనాహము, మర్దన, 

ఆలేపము హృద్యములై న భోజనములు రక్తమోక్షణము - వీనిచే ఉపచరించ 

ధాత్వా, శీత వొతములు :- 

1. రసగత వాతము :- పైన పేర్కొనబడినది. 

2. రక్తగత వాతము :- 

శరీరమునందు తీవమ్తైన వేదన సంవాహము, వివర్లత్వముు కృశత్వము, 

అరుచ్చి శరీరమంఠట అరూంషికలు (పుండ్లు) అన్న విష్టమ్మ ము అరుచ్చి భమ 

ఈ లక్షణములు కలుగును,2 

స్నేహాభ్యంగనము ఉపనాహమ్ము మర్గన్క ఆలేపనమ్కు రక్రమోక్షణము, 

ఈ [ప|క్రియలు సు శుతమతానునారము త్వక్ గత్క మాంసగత్క ర క్షగత్క సిరాగత 

వాత వ్యాధులందు (పయోగింపవ-ను, 

1.10) స్వెదాభ్యజ్ఞావగా హోశ్చ హృద్యం చాన్నం త్వగాశికే (చ.చి.28 /92) 

11) స్నేహోభ్యజ్లోపనాహాశ్చ మర్దనా లేవనాని చ 

త్వజ్యాంసానృక్సిరా[పాస్తె కుర్యాచ్చాస్ఫకిపమోక్షణమి (సుచి. 4/7) 

2, ఫే రుజస్తీవాః స సంతాపా వైవర్ణ్యం కృళతాఒరుచిః 

గాలే చారూంషి భుక్తస్య _స్థమృశ్చాసృగ్గతేఒనిలే॥ (చచి. 28/31) 

ii) ఆశసంని. 15/12. 
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రత్తగత హొత చికిత్స ఫ్ 

విరేచనమ్ము ర ్ క్తమోశతణము, శీల (పదేహములు ఏని ననుసరింప 

వవను 1. 

లీ. మాంసగత వాతము : 

అవయవములందు గురుత్యము, అధికముగా సూదులతో పొడిచినట్లు 

వేదన కర్కశ మెన (గంధులు, (థిమ్మ (శ్రమ-ఈ లక్షణములు కలుగును 2 

చికి త్స $ 

విరేచనము నిరూహవ స్త్రీ శమన చికిత్సలు, రక్త్రమోక్షణము 3+ 

4. బుదోగత వాతము :- 

మాంసగత వాత లక్షణములు మరియు (గంధులు, మంద వేదనతో కూడిన 

(వణములు కలుగును *. 

చి కి త్స వం 

మాంసగత వాత (పకోపమునందు చెప్పబడిన చికిత్సలు [పయోగించ 

1. ఏ) శీతాః (పదేహా ర క్తసై విరేకో ర_క్రమోక్షణమ్ (చ.చి, 28/92) 

౨ దఖణుముష్టిహతం త్రధా 

సరుక్ [శమితమత్యర్దం మాంస మెదోగతేఒనిలే (చ.చి. 28/32) 

స) మాంసమేదో గతాన్ (గస్తీ స్తోదా ఢ్యాన్క్మర్కళాన్ |భమమ్ 
(అ.సం,ని. 15) 

3. i) వరేకో మాంనచుదఃసే నిరూహాః శమనాని చ (చచి. 28/92) 
అ 

సుచి 4 [7 

తదా మేదా[శితః కుర్యాద్ (గస్తీ మన్దరుజో౬ | వణాన్ (నుని. 1/26) 
చచి. 28/32 [21] 

ర్ చూడుడు 3, 
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గ్, అస్టైగత వాతము :- 

చికి త్స ఫ్ 

బాహ్య ఆభ్యంతర స్నెహనము ఉపనాహము, అగ్నికర్య, బన్టనము, | 

మర్దనము, అస్టియందు వాతము అవరుద్ధమైనపుడు, ఆరాళస్త్రముతో వేధించి నాడీ ; 

యం[తముతో ఆచూషణము చేయవరెను 2 

6. మజ్జాగత వాతము గా 

అస్థిగత అక్షణములు మరియు అస్టులందు సౌషిర్యము, స్తబ్ధత కలుగును 3, - 

1. 1) భెదో౬స్టిపర్వాణాం ససన్టిళూలం మాంసబలక్షయః 
అ @ 

అస్వప్నః సంతతా రుక్ చ మజ్జాసికుపితేఒనిలే (చాచి, 28/33). 

షష) అస్థిళేషం చ భేదం చం... .... (సు.ని* 1/28) 

iii) అస్టిస్టః సక్తి సన్హ్వస్థి శూలం... 460 446 (ఆఅ,సం.సి. 15/14) 

2. స) బాహ్యాభ్యన్తరతః స్నే హైరస్థిమజ్ఞా గతం జయేత్ (చచి. 28/93 

11) సేహాపనాహాగ్నికర్మ బన్టనో న్మర్దనాని చ 

స్నాయు సన్ఫ్యస్థ్రి సంపా కుర్యాద్వాయావకనస్టి) తః 

నిరుద్దేఒస్టినా వా వాయొ పాణిమన్దేన దారితే . 

నాడీం దత్త్వాజఒస్టని భిషక్ చూషయేత్సవనం బలీ (నుచి. 4/8.9) 

3, i) మజ్జస్తోసి మ సౌషిర్య మస్వప్నం _స్పభ్ధితాం రుజమ్ (అంసం.ని, 15/15) 

11) సుని. 1/29. 

కాం (3) 3] 
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ఇ 

చికిత్స :- 

ఆసిగత వాత చికిత్సకు వలె,! 
టలు 

7. శుకగత వాతము ఫ్ 

కు[కము వెంటనే [(సవంచుట లేక అసలు (సవించక బంధించుట్కగర్భము 

శీ ఘముగా పకనమందుట్క లేక గర్భము చిరకాలము ధరించుట జరుగును. 
మరియు శుకమునందు గర్భమునందు అనేక వికృతులు కలుగును 2 

చికిత్స : 

హర్షణకర మైన బలకర మైన, శుకకరమెన అన్నపానములు విబద్ధ 
మార్గమున విరేచనము చేయించి తదుపరి ఇతర చికిత్సలు చేయవలయును. 
పుత కామోక్క్త చికిత్సలు ! పయోగించవలయును.3 

8. స్నాయుగత వాతము ; 

_స్తమృమ్కు కంపము కూల, ఆక్షేపణమ్బు బాహ్యాయామము అభ్య నరా 
యామము, ఖల్లి కుబ్బత్వమ్బు గృ| ధసీవాతమ్ముసర్వాంగరో గము, ఏక్రాంగరో గము,4 

1. చూడుడు పేజీ 33 EN. 2 

2 చ (పం ముంచతి బధ్నాతి శుకం గర్భమధాఒపి వా 

వికృతిం జనయేచ్చాపి శ్యుకన్టం కుపితేఒనిల; (28/34) 
3. హర్షోఒన్న పానం శు క్ర'సై బలశు(కోకరం హితమ్ 

విబద్ధమార్గం దృష్ట్వా వాశుుకం దద్యాది్యిరెచనమ్ 

విరిక్త[పభిభుకృస్య పూర్వ్వోకాం కరయ(త్కియాం 

(చం చి. 28/91. 95) 
4 iy బాహ్మాభ్యా నరాయామం ఖల్తీం కుబ్బత్వమేవ చ 

సర్వాం గేకాం గరోగాంళ్ళ్చ కుర్యాత్సాయుగ లేఒ౬నిలః (చం చి, 28/35) 



వాత వ్యాధులు an ప 

చికి త్స కి 

అస్థిగత వాతమునకు చెవ్పబడీన చికిత్సలు చేయవ౩౭ను.] 

0. సిరొగత వాతను : 

శరీరమునందు మందవేదన్క శోధ, శోష స్పన్లనము కలుగుట, సిరలు 

పలుచగానగుట్క పెద్దవగుట్క సిరలందు శూన్యత్వ్యము ఏర్పడుట సిరాకుంచనము 

సిరాపూరణము మొదలగు అక్షణములు కలుగును.2 

చికిత్స: 

త్వగ్గత వాతమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవరెను. 

10. సన్దిగత వాతము : 
వాతముచే నింపబడిన తి త్తివంటి స్పర్శ సంధులందు కలుగుట, శోధ ఆ 

సంధియొక్క. (పసారణాకుంచనముల౦దు వేదన, కార్యనాశము-మొదలగు లక్షణ 

ములు కలుగును .4 

Contd.... 

11) స్వాయు పా ప్పః సృమృ కమ కూలమాకేవణం తధా (సుని. 1/27) 

iii) స్వ్నాయ్వస్థిత 8 కుర్వాద్యృ(ధన్యాయామ కుబతాః ((అ.సం.ని, 15 / 16) 

1. సుచి. 4€/8-9, 

2.1) శరీరం మన్దరుక్ శోఫం శుష్యతి స్పన్గకే తధా 

సుప్తా స్తనో్వ్వ్యో మహత్య(ో వా సిరా వాతే సిరాగతే (చ చి, 28/36) 

11) కుర్యాత్సిరాగతః శూలం సిరాకుంచన పూరణమ్ (సు. ని. 1/27) 

3. నుంచి, 4/7. 

4 ఫే వాతపూర్ణధృతిస్సర్శ శోధః నన్టిగతేఒనిలే (వసారణాకుక్చాన 

యో౬ఒ[పవృ త్రిశ్చ స వేదనా (చ. చి. 28/37) 

11) హ స్తిసన్టిగతః స్టన్ శూ లశోేషాళరోతిచ (సు, ని, 1/27) 
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చికిత్స: 

అస్థిగత వాతమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవలయును. 

చ కి త్స 

శాలపరీ సిద &రము (పయోగించవలెను.2 
౯9 అణ 

12. శరోగత వాతము ; 

వాతము శిరస్సు నా శయించినపుడు శిరస్సుకు సంబంధించిన వాత వికార 

ములు కలుగును. 

చి కి త్స $ 

ఇం|దియగత వాతమునకు చెవ్పబడిన చికిత్సలు మరియు భో జనానంత 

రము వాతహర ఘృతపానము లేక ,తెలపానము,3 

మరికొన్ని ఇతర సానముల నా శయి౨చిన వాతమున ఎదు చికిత్సలు ;- 
ఖు 

నాభిగతమున-విల్వశాలాటు సిద మత్స్యములు పయోగించవ లెను. 
(డు , 

బాహు శీర్షగత వాతమున-నస్యము, భోజనానంతరము హితకరమైన ఘృత 

మును గాని తై లమునుగాని పానము చేయించుట. 

1. సుచి. 4/89, 
2.  హృది[పకుపిశేసిద్దమంకు మత్యాపయోహితమ్ (చ. చి, 28/96) 

3. అ, సం. చి. 23/10. 

4 మత్స్యాన్నాభి[పదేశస్టై సిద్దాన్ బిల శలాటుభిః (చచి. 28/97) 

ర్, దాహుశీరగళే నస్యం పానం చౌ తరభు కికమ్ (చచి, 28/98) 
లచ శీ అటి 
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ఆధోగత వాతమున.వ స్తికర్మ, ఆవపీడకము.! 

వ_స్టిగత వాతమున.వివిధ వసి విశోధన చికిత్సలు. 

గర్భమునాశయించిన వాతమున-యప్టిమధు, కాశ్మరీ, శారిబ వీనిచే కాచ 

బడిన కీరము శర్క-రాయు క్రముగా పానము చేయించవలెను. బృంహణీయములు ' 

అగు మాంసాది మాంసరసములను స్నేహయు క్షముగా (పయోగించవలెను. 

ఆవృత వాతములు 

వాత [పకోపము (పధానముగా రెండు కారణములఐచే కలుగును. 1) ధాతు 

క్షయము, 2) ఆవరణము,3 

వాతము-పి త్త కఫాది దోషములచేగాని రస రకాది ధాతుపులచేగాని, 

ఫపురీషాది మలములచేగాని ఆయా స్థానములందుండు వాతము ఇతర స్థానగత 

వాతములచేగాని ఆవరింపబడుట (పకోపమునకు కారణమగును.* ఆవరణము 

అనగా మౌర్షమును అడ్డగించుట అని అర్దము, దోషములు, ధాతువులు లేక 

మలములు వృద్ధి చెందుటనలన వాతముయొక్క. (పాకృత కర్మలకు అవరోధ 

ముగా పరిణమించును, వాతముయొక్క_ మార్గమును అడ్ల గించి వాతముయొక్క 

శక్తిని మందగింప చేసినపుడు ఆయా దోషములద్వారా వాతము ఆవృతమైనదని 

పర్కానబడును,. ఆవరింపబడిన ఆవృతమనియు, ఆవరించిన దోష ధాతాషదు 

అను ఆవరకము అనియు వ్యవహారింపబడును, 

PE ణు కాంతాయ చాణనాదంనిననననే[న 

1... వ స్తికర్మ త్వధో నాభ్యే శస్యత చావపీడరః (చచి. 23/99) 

2. _ కార్యోవ స్తిగతే చాపివిధిర్చ స్తి వికోధనః (సుంని. 4/6) 

3. _ వాయోర్హాతు కయాతో౬పో మార్షస్యావరణేనవా (చ.చి. 28/) 
థి షీ 

4, కేవలోదో షయుక్షో వా ధాతుభిర్యాఒవృతో ఒనిలః 
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ముగా ఆవరకము యొక్క కర్మలు వృద్ది చెంది యుండి ఆవృత 

వాయవృుయొక్క. కర్మలు కీణించియుండును. కనుక ఆయా దోషాదుల కర్మల 

యొక్క వృద్ధి ' హాసములననుసరించి ఆవరణ ములను నిర్హ్రయించవలసియుండును. 

లక్షణములు.దాహము స న్లావమ్ము తృష్ష శూల్క (భమ, తమ కటు, 

అమ్ష్హ లవణ, ఉష్ణకర ఆహార సేవనచే విదాహము మూర్చ శీతగుణముకల 

(చవ్యాములందు ఇష్టము- ఈ లక్షణములు కలుగును! 
ఇ 

శీతల (క్రియలు ఉష్ణక్రియలు మార్చి మార్చి చేయుట్క జీవనీయ సర్పి 

సేవింపచేయుట్క, ఆహారమునందు జాంగల మాంస రసములు యవరాలి 

ధాన్యము ఉపయోగించుట, తీరములతో గూడిన మృదురేచనౌషధములు, తీర 

వస్తులు బలా పంచమూల సిద్ధ కీర సేననముు, మధుర (దవ్య సిద్ధ తెలముతో 

అవస్థానుసారము అనువాసన వస్తి, యష్టి మధు తె లముతోగాని, బలాతై లము, 

ఘృళము, కీరమ్ము పంచమూల క్వ్యాధమ్ము వీనిలో దేనితోనై నను 'సిచనము=ఈ 

అశ రో 

1, iy లింగం పి తా ౬౬వన్ఫతే దాహ; తృహ శూలం [భమ _స్తమః (క్షమ) 
PE 9) 

నీ కం వుల వణోే పెళ్ళ విదాహశ్శీత కామితా (చచి. 28/61) 
ళం 
Qame 

ii) సు ని. 1/32. 
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ఇల్ బారీ ఉప జయ్ A "శ త 4 (వపకియలత్ ఉపచరింపవలను, వాతమునకు విరోధము కానటువంటి, పిత్తమును 

శమింప చేయునట్టి చికిత్సలు చేయవలయును. 

లక్షణములు : చలిగానుండుట్క బరువుగా నుండుట, శోధ, వేదన్క కటు, 

అహ్హ లవణ, ఉష్ణదవ్య [పయోగముచే ఉపశమించుట్క, లంఘనము, (శమ 

రూక్ష్క, ఉప్ప దవ్య సెవనయందు ఇచ్చు=ంఈ లక్షణములు ఉండును.2 

చికిత్స :. 

ఆహారము యవాన్నమ్ము జాంగల పపుపతుల మాంసనముబ్కు పురాణ 

ఘృతము, తిలతై లము, సర్షపత్రై లము, యితరములు, స్వేదములు, తీత నిరూహ 

వస్తి విరచనము, వమనమ్కు కఫహర్క వాతానులోమక చికిత్సలు చేయవల 

యును.3 

గరగుతాతా 

1, 1) పిత్సావృశతే విశేషేణ శీతముష్టాం తధా (కియాం 

వ్యత్యాసాత్కారయతక్ సర్చిర్షివనీయం చ శస్యలే 

ధన్వమాంసం యవాళ్శాలిః యావనాః &రవ స్తయః 

విరేకః షీరపానం చ పజ్బామూలీ బలాళ్ళతమ్ 

మధుయపష్టి బలా త్రై లఘృత రై శ్చ "సేచనం 

పజఖ్బమూల కషాయేణ కుర్యాద్వా శీతవారిణా (చచి. 28/184-86) 

11) అం హృ. చి. 

2, ఫే పైత్య గొరవ కూలాని కట్వాద్యుపళశయో ఒధికమ్ 
యా 

3. కఫావృశే యవాన్నాని జాజలాః మృగపషణీం నపష్టదాబ్బడో 8 

నిరూహాశ్న వమనం సవిరేచనమి జిర్లం.సర్చిః త్రథా తలం తిలసర్షజం 

హితం (చం చి, 28/18) 
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కఫ పిత్త సంసర్ల ఆవరణములందు ముందు పిత్తావృత చికిత్సలు చేసి 

తదుపరి కఫావృత చికిత్సలు చేయించవలెను, 1 

మాంసమునకు మధ్యలో దాహము తీ/వవేదన కలుగును. 

న శోధ, మండలములు, సూదులతో పొడిచినబ్లు తోద, 

నసు_ప్పత్క, న్పర్శముచే ద్వేషమ్యు ఇతర పి త్తవికారములు కలుగును. 

చి కి త్స వ్ 

వాత శోణితమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవలయును 3 

మాంసావృతవాతము ర్. 

అక్షణములు :. 

కఠినముగను, వివర్ణముగను, ఉండు పుండ్లు ఏర్పడుట, శోధ రోమ 

హర్ష్వము, చీమలు సంచరించినట్టుండుట ఈ లక్షణములు కలుగును. 
ల 

a 
న 

1. సంసృ షే కఫపిత్తాభ్యాం పిత్తమాదా వినిర్రమేత్ (చచి. 28/188) 
ణ ఎవి — జ 

2 i) రకొవృతే సదాహా ర్రిఃత్వజ్మాంసా౬ న్తరజీ భృశమ్ 

భ వేత్సరాగః శ్వయధుః జాయ న మణలాని చ (చ. చి. 28/63) 
న a 

11) సూచీభిరివ నిస్తోదః స్పర్శద్వెషః |పసు ప్తతా 

"ేషా; పి త్తవికారాః స్యుర్మారు తే శోణితొన్వితే (ను. ని 1/33} 

వేం శోణి లేనావృతే కుర్యాదాషాత శోణిత కీం [(కియామ్ (చ. చి 28 / 191) 

4... రఠినాశ్చ ఏివర్డాశ్చ పిడకాళ యధు స్తథా 

హరం పిపీలికానాం చ సజ్బార ఇవ మాంసగే'" (చ, చి. 28/61) 
4 

అయో 
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చికిత్స ః. 

స్వేదనమ్ము అభ్యంగనము మాంసరసముల్కు శరములు, స్నేహములుు 

వీనిచే ఉపచరింపవవెను. 1 

మేదోఒవృ తవాతము :. 

లక్షణములు ;- 

అవయవములు అడరుట్క స్నృగ్గముగన్యు మృదువుగను, చల్లనను ఉండుట 

వాపు అరుచి ఆథ్యవాతము, కలుగును. ఇది కష్టసా ధ్యము,2 

చికి త ; 

(పమేహమునుు వాతమున్ను మేదస్సును శమింపచేయు చికిత్సలు, మేదో 

వృత, అస్థ్యావ్యృత్క, మజ్జావృత వాతమునందు |పయోగించవలెను.3 

అన్థ్యావృత వాతము = 
నవ 

అక్షణములు ;- 

ఉషస్పర్శ పీడనమువలన ఉపశమనము, అవయవములు విరుగగొట్టినప్టు 
౬ య oe 

దాధ సూదులతో గుచ్చినట్లు వేవన ఈ లక్షణములు కలుగును. 

లో ల ఉల కం hy అనో "ఖే 7 జ వ్. 1, ఎఇదాతగణజరనతిరసు, హో మాంసావృతే మొతా ః గచ. చి, 28/19.) 
లు ర య | 4 

. Pa గ వ్ర జ యో క్షే లా 2 wh అ ఇల 

2 i) చతస గి మృదు నీత స ఫోఒజైష్వురుచి సెథా 
నాన ఇ ౧ చి 

ఆఫ్యవాత్ ఇతి జో యః ను రృచ్చో9) మదసా ౬౬ఒవ్ఫతః 

(చం చం 28/65, 6౮6 

3 (షమేహా ఇళళి అజా భిషగత్రమి (అ, హా చ 22/55} 

Lt i) స్పర్శమస్తాఒ౬వ్యుతే తూషం పీడన్తం చాఖినపెతి అవ వ్య 
థి త సంల్టైప్రాన కు | | 

ల ఇష గ సర గ్గ యట అ ళ్ | న్న | - సెంభజ్యుత సదతి చ వ. సుతల హః వ్ 28/65) 
" వా a ane న (| 

ii జి, సప. స్, 15/384 AYU VE [| 

జు షి శ - a a తాటి 
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మేదో ఆవృతమున చెప్పబడిన చికిత్సలు, మహా స్నేహములు (పయో 

గించవ లెను, 

మజావృత వాతము ?- 
ల 

లతణములు :. 

శరీరము వంగిపోవుట, జృంభ్క ప వేసష్టనము, శూల, హస్తములతో పిసి 

కిన సుఖముగా నుండుట ఈ లక్షణములు కలుగును, 

చికి త్స oa 

అస్ట్యావృతమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవవను. 

లక్షణములు ;. 

శుక వేగము లేకుండుట లేక అధికవేగముతో కూడియుండువు, శకము 

నిష్పలమగుట ఈ లక్షణములు తలుగును,3 

చికిత్స :- 

ఘుకగత వాతమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయనలయుసు.* 

1. _మహాస్నేహొ ఒస్టిమజ్జనై పూర్వపష్మదేతసావృతే. (చచి. 28/ 196) 
2, మశ్జా౭.ఒపృశతే వినొమాస్శ్యాత్ (ఎసమత్సి జృమృణం పరివె పెష్టనమ్ 

వాలను ఎడ్యమానె చ పాణ్భ్యాం లభతే సుఖం (చ, చిం 28/67) 

3. _ శకవేగోఒలివేగో వా నిషస్పలత్వం చ శుకగే (చ, చి. 28/68) 
4, పూర్త్వో త్తం రెళసావృశే (అం హృ చి, 22/60) 
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అక్షణములు ;- 

భోజనానంతరము ఉదరళూల కలుగుట, భోజనము జీర్ణమైన తదుపరి శూల 

శమించుట కలుగును] 

వమనము, పొచనీయ్య దీపన లఘు (ద్రవ్యములతో ఉపచరించుట.2 

మూత్రము (పవ ర్తింపకుండుట్క వ స్తియందు ఆధ్యానము ఈ లషణములు 

కలుగును, 

శ ఒడ న ఆపు మ ౧ వభ. క గవ ఇప వె ష్ గ్ర అట న య అవ అద చవ అడం క 

మూ[తీల' షణయిలు, ఎష్టిదసనమ్యు ఉల్హరివిఖ్పు ఎసేని (వయా ౧౦మలు అసు 

1. భు కుతో చ రుక్ జర శా ష్యుత్యనాషాన్భృతజని లె (చ, చ్చి 8/656} 

2, అన్నావృరే తదుల్లేఖః పొచనం దీపనం లఘు (చ. చి. 28/196 
యా గా 

అన ” “ఎప స వారై జం క్ష 7 2 వే 

చై మూ తా౬'పవ్ఫె త్రిరా శ్రనం మనా మూ[తావృశేఒనిలే 

(చం న 28/69 

4 మూ తలాని తు మూ; ౨౪ "స్వెదా! 

సో తరవ సయః (చం చి, 28 / 196) 
అలలో అరా 

లో 
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విడొావృతవాతము 3 

లతణములు:- 

అధిక మలవిబంధము పకాశయమున పరిక ర్తక్క భోజనానంతరము 

స్నేహము, శీ ఘముగా జీర్ణమగును. లేక ఆనాహము కలుగును. అన్న ముచే 

పీడింపబడిన శోషించిన మలము, ఆలస్యముగా బాధతో విసర్టంపబడును. (గోతి, 

వంక్షణ పృష్టములందు వేదన, వాత విలోమత, హృదయమునందు అస్వస్థత ఈ 

లక్షణములు కలుగును, ! 

చికి త్స ఫ్ 

ఏరండ తై లము, స్నిగ్ధ (దవ్యములు (పయోగించుట, ఉధావర్త శామక 

క్రియలు. వీనిచే ఉపచరింపవ 3ను.2 

పరస్పరా వరణములు 

(పాొణవాతము ఫం 

జీవితము (పాణవాతము_పైన బలము ఉదానవాతము పెన ఆధారపడి 

యుండును, 3 

[ 

OT ng 

కేం వర్చసోఒతివిబనోఒధ ౪ "స్వే సానే పరిక 
ఏ ® 

వజత్యాశు జరాం స్నెహః భు చానహ్యూతే నవ; 

చిరాత్సీడిళమన్నేన దుఃఖం సుష్క_ం శక్ళృత్ స్ఫృజేత్ 

(శొణీవంక్షణపృ మేమ ర గి 
సు 

అస్వస్థం హృడయం చైవ వర్చసా త్వావృళేఒనిలే (చచి, 28 /70,72) 
క సీ తే on] ణో mS ణెణా <1 టల న వ | 0 

2 శర్భృతా త్రలమెరల్ణుం స్నెగ్ళ్ నర్హవ[త్కియాః (చ. చి, 28/ 196) 

రా 8 a వ 

3 విశిషాబవితం (పూజ ఉదానే సం|శితం బలము 

జ దా ధా రడ = 
నాూతె తయో పడనాత్ హోనిః ఆయు షశ్చ బలస్య చ 

(చ. చి, 28/234) 
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(పాణవాతము, న్యానవాతము చే ఆవరింపబడినపుడు అధిక సే్యేదనము, 

రోమహర్షము, సు_ప్తత మొడలగు లక్షణములు కలుగును, ఈ స్థితిలో స్నెహ 

యుక్త విరేచనౌషధము ఇవ్యవలయును.! 

ఉదానవాతముచే (పాణవాతము ఆవరింపబడినపుడు శారీరక చేష్టలు, 

ఓజస్సు, బఐమ్బు వర్షము క్షయించి మరణమునకు దారి తీయును. ఈ స్టితిలో 

శీతోదకము చల్లుట్క అశ్వాసనము సుఖకరమైన పూర్తి విశాంతి, ఇతర సుఖ 

కర క్రియలో ఉపచరింపాలి, 2 

పి త్తృముచే పాణవాతము ఆవరింపబడినపుడు మూర్చ, దాహము, (భమ్వ 

శూల; విదాహము శీతల [దవ్యముల పై ఇచ్చు, విదగ్గాహారము యొక్క. వమనము 

వేదన - ఈ లక్షణములు కలుగును] 

కఫముచే |పాణవాకము ఆవరింపబడినపుడు కఫష్టీవనముు తుమ్ములు, 

(తేన్పులు ఉచ్చాాన, ని శ్వాసములు అడ్డగి షబడుట్క అరుచి వమనము 

దౌర్భల్యముు కృశత్వమ్ము తం[ ద, వై_వర్హకము. ఈ లక్షణములు కలుగును. 

1, స్వదో ఒక్యర్థం రోమహర్షః త్వగ్గొషః సుప్రగాఠతా 

(పాదే వ్యానావృతే తత్ర స్నేహయు క్రం విరేచనమ్ (చచి. 28/ 202) 

2. ఓజోబలవర్ణానాం నాళో మృత్యురధాపి వా 
ఉదానేనావృే పాణ, తం శనై శీతవారిణా 

సిఖ్చేత్ ఆశ్వాసయేచైానం సుఖం చైవోపపాదయేత్ (చ.చి, 28/208) 

3. 1) మూర్చా దాహో (భమళ్య్యూలం విదాహశ్ళీతకామితా 

చరనం చ విదగ్గన్య పాణ పి తసమావృశే (చ. చి. 28/221) 

ii) ఆం సం* సిం 16/44 

4. iy పై షీవనం క్షవధూద్దా రనిళ్శ్వ్వాసోచ్చ్వాససం౦ |గహః 

[పాణి కఫావృళతే ''రూపాణ్యరుచిళ్ళర్టిరేవ చ (చ చ, 28/222) 

li) దౌర్బల్యం సదనం త్దా ౮ వై వై వర్గ్యం చ రఫావృలే (సు. ని, 1/35) 
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ఉదొన వాతము 

(పాణవాతముచే ఉదానవాతము ఆవరింపబడినపుడు శిరో గహముు (పతి 

క్యాయము, శ్వాసనిరోధము హృ(దోగము ముఖళోష మొదలగు లక్షణములు 

కయుగును. ఇందు జ(తూర్హ్వగత వ్యాధులకు చెప్పబడిన చికిత్సలు, అళా్యాసనము- 

పనిచే ఉపచరింపవరెను.! 

అపాన వాళముదే ఉదానవాతము ఆవరింపబడినపుడు మోహము అగ్ని 

కహొంద్యము అతిసారము. ఈ లక్షణములు కలుగును. ఇందు వమనమ్ము దీపన 

(గాహీ (ద్రవ్యములతో కూడిన ఆహారముచే ఉపచరిం పచేయవ రను .2 

పి త్తముచే ఉదానవాతము ఆవరింపబకినపుడు మూర్చు మొదలగు 'సితా 

వృత (పాణవాతమున చెప్పబడిన లక్షణముళు దాహము అంతర్హ్జాహము, నాభి 

ఉరఃక్ష్ర మము, ఓజో[ భంశము, అవసా చము.ఈ లక్షణములు కలుగును. 

కఫముచే ఉదానవాతము ఆవరింపబడినపుడు వై వర్ష్యము, వాక్కు, స్వరా 

లందు అవరోధము దౌర్బల్యము, గురుగాతత్క అరుచి, స్వేదము లేకుండుట, 

రోమ హర్షము అగ్నిమాంద్యము శ్రైత్యము, స్త్రంభము-ఈ లక్షణములు 

కలుగును-4 

1, శిరో[గహః (పతిళ్యాయః నిఃళ్వాసోచ్మ్వాస సంగహః 

హృ దోగో ముఖళోషశ్చాఒప్వుదానే (పాణసంవృతే 

తతొ ర్బ్వభాగికం కర్మకార్యమాశ్వాసనం తభాకర్మచ 

(చ. చి 28 /205-206) 

మోహో౬ల్పో౬గ్నిరతీసార:ః ఊర్జ్వగేఒపానసంవృతే ho న్ 

వాతేస్యాత్ , వమనం త్మ దీపనం (గాహి చాజఒశనమ్ (చ, చిం 26 /210) 

థం త్ మూర్చాద్యాాని చ రూపాణి వాహో సాభ్యురనః ర్రమః 

ఓజో[భంశశ్చు పొదశ్చాప్యుదానే పిత్తసంవృతే (చ చి. 28/22 2) 
ఆ "i జ స. కొలది దనం, en ౧*.... ఆవృత శెషణోదానే వై వర్ష్యం వాకొస్వర[గహః 

దౌర్బల్యం గుకుగ్మాతత్వం అరుచిశోపజాయతే (చ. చి. 28/224) 
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వ్యాన వాతము 

[పాణవాతముచే వ్యానవాతము ఆవృత మైనపుడు సర్వేం[దియ శూన్యత 

స్మృతి నాశము బలక్షయము కలుగును. ఈ లక్షణములందు ఊర్ధ్వ జ(తుక 

చికిత్సలు చేయవలయును ,వే 

ఉదాన'వృత వ్యానవాతమునందు _సబ్దత్క అగ్నిమాంద్యము, "స్వేదాభావము, 

చేష్తాహాన్సి స్మాతనిమీలనము. ఈ స్థితిలో లఘ్వాహారమును మితముగా ఇచ్చుట 
అ ర 

పథ్యముగా నుండును * 

సమానవాతముచే వ్యానవాతము ఆవరింపబడినపుడు మూర్భ్క తస (వలా 

పమ్కు అంగసాదము అగ్ని ఓజో బల క్షయము-ఈ లక్షణములు కలుగును, 

ఇందు వ్యాయామము, లఘు భోజనముచే ఉపచరింపవవనుఎ 

అపాన వాతముచే వ్యానవాతను ఆవరింపబడినపుడు మలమ్ము మూ(తము, 

శుకమ్కు అధికముగా (పవ_రించును. అట్టి స్థితిలో సం[గాహక గుణములు గల 

జొషధములు ఆహారాదులతో ఉపచరింపవ లెను. 

1, స ర్వేన్దియాణామ్ శూన్యత ౦ జ్ఞాత్వా సష్ట్రైతిబలక్షయమ్ 

వ్యానే [పాణావృతె లింగం కర్మ తతో ర్వజ[తుకమ్ (చ, చ 28/౬02) 

గే _స్తద్దితాఒల్బాగ్నితా స్వేద: చేష్టాహానిః నిమీలనమ్ 

ఉదానేనావ్యతే వ్యానే తక పథ్యం మితం అము (చ. చి. 28/213) 

3, మూర్చా తన్దా (పలాపోఒంగసాదో ఒగో్న్యుజోబలక్షయః 

సమానేనావృతే వ్యానే వ్యాయామో లఘుభోజనమ్ (చ. చి. 28/212) 

4. _ అపానేనావృతే వ్యానే భవేద్విణ్యూతరేతసామ్ 
అతి పవృ త్తి; కశ్రాపి సర్వం సం్రగహణం మతమ్ (చ చి. 28/211) 
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పి_క్రముచే వ్యానవాకము ఆవరింపద కినపుడు సర్వాంగ దాహము, క్షమము 

గాతవిషేపషమునందు అవరోధము సంతాపముతో కూడిన వేదన-ఈ లక్షణములు 

కలుగును. కే 

కఫముచే వ్యానవాతము ఆవరింపబడినపుడు శరీరమంతట గురుత్వము, 

సర్వసంధులందు అస్గులఎదు వేదన, అధికముగా గతి అవరోధము, చేష్టాస్తంభము 

ఈ లక్షణములు కలుగును. 

సమాన వాతము 

(పాణవాతముచే సమానవాతము ఆవృతమెనపుడు శరీరమునందు జడత్వము 

గద్గదత్క మూకత్వము-ఈ లక్షణములు కలుగును. ఈ అవస్థలో స్నేహము 

యొక్క. నాలుగు (పయోగములచే అనగా వమనము, విరేచనము నిరూహమ్ము 

అనువాసనములచే ఉపచరింపవ లెను ,3 

పిత్తముచే ఆవరింపబడినపుడు అధిక స్వేదము, తృష్ణ మూర్భ్క అరుచి 

అరిత్కి ఉషత్వము, అగ్నిమాఎవ్యుము-ఈ లక్షణముబు కలుగును. 
(32) 

sia ౪ 

వ్యానే పి కావ కేతు స్యాత్ దాహః సర్వా-గః క్షమః ఫీ లి వ్ 
గాతవిక్షేపసంగళ్చ సన నావనస్స వేదన: (చ. చి. 28/226) 

గురుతా సర్వగా తాణాం నర్వసస్థ్య స్పిజా రుజః 

వ్యానే కఫావృతే లింగం గతిసంగ _సథాధికః (చ. చిం 28/227) 

[పాణావృశే సమానే స్యుః జడ గద్గదమూక తా $ 

చతుష్ప్రయోగాళ్ళస్య న్తై స్నెహాస్త్మత నయావనాః (చ. చి, 28/204) 

అతి స్వెద స్మృషా దాహమో మూర్చా చ అరుచి (అరత్మి రేవ చ 

పిత్సావ్భల సమానే స్వాత్ ఉపఘాత స్తదోష్మణః (చ. చి. 28/224 
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కఫముచే సమానవాతము ఆవరింపబకినపుడు 'స్వేదరాహిల్యత, అగ్ని 

మాంద్యము, రోమహర్షము, శరీరము అంతటా అతి వై తృత, మలము మూ[తము, 

కఫము అధికమగుట్క రోమహర్షము. ఈ లక్షణములు కలుగును. 

అపాన వాతము 

సమానవాతముచే అపానవాతము ఆవరింపబడినపుడు [గహణీ, వార్శ్వ్వ 

శూల హృ(దోగము, ఆమాశయ శూల.ఈ లక్షణములు కలుగును. ఇందు అగ్ని 

దీపకములై న ఘృతములతో ఉపచరింపవ లెను.2 

ఉదానవాతముచే అపానవాతము ఆవరింపబడినపుడు వమనము, శ్వాస, 

కాస-ఈ లక్షణములు కలుగును. ఇందు వ స్రీ [పయోగముచెత వాతానులోమ 

క్రములగు ఆహారముల నిచ్చుట చేత ఉపచరింపవ వెను.3 

వ్యానవాతముచే అపానవాతము ఆవరింపబడినపుడు వమి, ఆధ్యానమ్ము 

ఉదావ రమ్ము గుల్మము పరిక ర్తిక ఈ లక్షణములు కలుగును, ఇందు స్నిగ్ధ 

(దవ్యముల నిచ్చుటచే వాతమున కనులోమనము కల్లించవ వెను. 

1. అస్వేదో వహ్నిమాసన్యం చ లొమహర్ష స్తధైవచ 

కఫావృతే సమానే స్యాత్ గాతాణాం చాతిశీకతా (చ. చి, 28/ 225) 

2. _సమానేనావృతేఒపానే [గహబీపార్వహృడద్షదాః 

శూలం చామాశయే తత దీపనం సర్చిరిష్యతే (చ, చి. 28/205) 

ఏం ఊర్హ్వగేనావృలేఒపానే చృర్శిశ్వాసాదయో గదాః 

స్యుర్వాకే తత వస్త్యాది భోజ్యం చైవానులోమనమ్ (చ, చి, 28/208) 

4 వమ్యాధ్యానముదావ ర్రగుల్యా_ర్థిపరిక_ర్జికౌః 

లింగం వ్యానావృతేఒపానే తం స్నిగెరనులోమయెక్ (చ చి. 28/210) 

కౌ, (3) 4] 
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పెత్తముచే అసానవాతము ఆవరింపబడినపుడు మలము మూఠము పసుపు 

వర్షములో నుండుట; గుదము యోని మే్యఢమునందు తాపము అధిక వేదన 

రజస్సు యొక్క అతి [వృత్తి అస్నిగ్గము- ఈ లక్షణములు కలుగును. 

కోఫముచే అపానవాతము ఆవరింపబడినపుడు మలము _భిన్నముగను 

ఆమముచేత కఫముచేత మి(శికముగన్కు గురువుగనుు (పవరర్తించును. కఫజ 

(పమెహము కలుగును. కఫయు క్ర మూ[త_పవృతి కలుగును.* 

ద్వంద్వ ఆవరణములు :- 

పెన ఐదు విధములగు వాతములకు పిత్తముచేత గాని కఫముచేత గాని 

ఆయా వాఠములు ఆవరింపబడీనపుడు కలుగులక్షణములు వివరింపబడినఏ. అయా 

వాతములకు పి త్తముచేత్క కఫముచేత ఆవరింషబడినపుడు కలుగునట్లు చెప్పబడిన 

లక్షణములు మి|శ్రమంగా కలిగినపుడు ఆయా వాళములు పి తకఫములచే (ద్వంద్వ 

దో షములచే) ఆవరింపబడినవని |గహించవరెను,కి ఆయా వాతములకు నిర్ధళింప 

బడిన స్థానములందు ఇతర కఫ, లేక పిత్త లేక రెండును చేరినచో వాటి వాటి 

లక్షణములతో కూడిన వ్యాధులను కలిగించును,* 

1. _హార్మిదమూూతవర్శ స్త్వం తాపళ్ళ గుదమేఢధయోః 

లిజం పి త్రావృతేఒపానే రజసశ్నాతివ ర్హనం (చ. చి. 28/229) 

2, భిన్నామశ్లేష్మ సంసృష్ట గుకువర్చః [పవర్తనమ్ 

శేష్యణా సంవృళశేఒపానే కఫమేహస్య చాగమః (చ. చి 28/230) 

3. _ లక్షణానాన్తు మ్మిశత్వం పి_క్రన్య చ కఫస్య చ 

ఉపలక్ష్య భిషగ్విద్వాన్మిశమావరణం వదేత్ (చ. చి, 28/331) 

4, యద్యస్య వాయోర్నిర్టిష్టం స్థానం త, తేతరౌస్థితౌ 

దోషా బహువిథ్రాన్ వ్యాథీ౯ దర్శయేతాం యధానీజాన్ 

(చః చి. 28/ 232) 



వాత వ్యాధులు ర్ 1 

ఆవృత వాతముల సాధ్యాఒసాధ్యత ఫు 

ఈ ఆవృత వాతములన్నింటియుదు గమనింపక ఒక సంవత్సరము వరకు 

ఉపెకీంచినన్కు చికిత్సింపకున్నను అసాధ్యములుగా గాని కృచ్చు9 సాధ్యము బుగా 

గాని అగునుం! 

ఉ'పేక్షచే కలుగు ఉప[దవములు. ఆవృత వాతములను ఉపేకించినచో 

హృ(దోగము, వి|దధి, స్లీహవ్యాధి, గుల్మము అతిసారము ఈ ఉప[దవములు 

కలుగును, అందుచే వాతముచ్చే పి_త్తముచేత్క కఫముచేత కలుగు ఆవరణములను 

గురించి సరియగు జ్ఞానమును కరిగి యుండవలయును 2 

[పొణవాత్క, ఉదానవాతములకు కఫ పిత్తములచే కలుగు ఆవరణము చాలా 

కఠినతరముగా వుండును, జీవితము (పాణవాతము నా శయించియుు బలము 

ఉదానవాతము నాగశ్రయించియు ఉండును. అందుచేత ఈ రెడు వాతములు పీడిం 

పబడినచో ఆయువునకు, బలమునకు హాని కలుగును, ముఖ్యముగా [పాణవాతము 

వికృతి చెందినచో మరణము ఉదానవాతము వికృతి చెందినచో బలక్షయము 

కలుగును. 

1. సర్వేఒ ప్యేతేఒ పరిజ్ఞాతా 8 పరిసంవత్సరా స్తథా 

ఉ పేషీణాదసా ధ్యాన్సుుః అధవా దురుష కమా; (మా) 

(చ, చి, 28 [235) 

2.  హృదోగో వి(దధిః ప్లీహా గులోఒకిసార ఏవ చ 

భవస్త్ర్యుప దవా స్తుషాం ఆవృతానాము పేక్షణాత్ 

తస్మాదావరణ౦ వై ద్యః పవనస్మ్యోపలక్షయెక్ (చ, చి, 28 236.237) 

3, ఆవృతం శేష్కపి తాభ్యాం (పాణం చోదానమెన చ 

గరీయ_స్వెన పశ్యన్తి భిషజళ్ళాస్త్రచకుషః 
విశేషాబ్లీవితం (పాబె ఉదానే సం[శితం బలమ్ 

స్యాత్ తయోః పీడనాత్ హానిః ఆయుషశ్ళ్చు బలన్య చ 

(చ, చీ, 28 /232.233) 
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కొన్ని ఆవృతవాత లత్షణములతోపొటు వాని చికిత్సలు కూడా పైన వివ 

వివరింపబడినవి, సామాన్య ఆవృతవాత చికిత్సలు, కొన్ని విశేష ఆవృతవాత 

చికిత్సలు ఇచ్చట వివరింపబడును, 

ఆవరణములను సక్రమముగా పరీక్షించి నిర్ణయించిన పిదప. స్నిగ్ధములు 

గను, సో9తో శోధకములుగను ఉండి కఫకరములు కానటువంటి (చవ్యముల 

దారా చికితింపవలయును, 

వాశముయొక్క న్థె స్థానమును స్వాభావిక కర్మలయొ కర క వృద్ది హోనులను 

విచారించి, ఆవరణమును నిర్ణయించి అభ్యంగనమ్ము "స్నేహ హపానము, వస్తి 

మొదలగు అన్ని వాతహర చికిక్సలతో ఉపచరింపవాను. ఉష్ణ, శీతల (క్రియలు 

అభ్యంగనములందు వ్యత్య స్తముగా మార్చి మార్చి చేయుచుండవలయును.! 

ఉదానవాతము వికృతి చెందినపుడు చికిళ్సలద్వారా ఊర్హ్వమునకు తీసికొని 

పోవలయును. అపానవాకమును అనులోవముక అన్నపాన జొషధములద్వారా అను 

లోమనము చేయవలయును. అపానవాతము ఆవృతమయిపుడు అగ్నిదీపక 

ములు, [గాహి, వాతానులోమకముగా నుండునవియ పక్వాశయ _హోధకములుగా 

ఉనపకటెవెనానా ల... ఎవ 

1. i) క్షయం వృద్ధిం సమత్వం చ తథి వావరణం భిషక్ 

విజ్ఞాయ పవనాదీనాం న (పముహ్యాతి కర్మను (చ, చి. 28/247) 

ii) స్థానాన్య వెళ్ళు వాతానాం వృద్దిం హోనీం చ కర్మాణామ్ 

ద్వాదశావర ణాన్యన్యాన్యభిలక్ష్య భిషగ్గికమ్ 

కుర్వాదభ్యజ్తున స్నే హపానవస్తాాది సర్వశః (నస్యపానా దిసర్వత ల) 
కమముష్టమనుషం వా ప్యతా 

(చః చి, 28 [216.21 గ 
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నుండునవియు అగు జొషధములు (పయోగించవలయును, సమానవాతమును 

శమన చికిత్సలతో శాంతింప చేయవలయును, 

వ్యానవాతము (ప్రకోపించినపుడు ఊర్జ్వమాన్గ్యము, అధోమార్గము తిర్యక్ 

మార్గముల ప కొనిపోవలయును, (పాణవాతమును మిగిలిన నాలుగు వాతముల 

నుండి రక్షించవలను, [పాణవాతము తన స్థానమునందున్నచో శరీరము సరియగు 

స్థితిలో నుండును. ఈ విధముగా వాతములు విమార్ష గమనమును పొందినపుడు 

దోషములచే ఆవృతములై నపుడు వానిని తమ తమ స్థానములకు చేర్చువలయును. 

అన్ని స్థానములందు వాతము ఆవృత మైనపుడు కఫ పిత్తములకు విరో 

ధముకానటుపంటి, వాతానులోమకమురై నటువంటి ఏ ఘము గా హితమును కలి 

గించునటువంట్క్ చికిత్సలు చేయవలయును. సొధారణముగా మధుర అను 

వాసన వస్తులతో పొటు యాపన వస్తులను ఇచ్చుట ఆవృత వాతములుందు హిత 

కరముగా నుండును. లేక రోగియొక్క బలముననుసరించి మృదు వికేచనౌషధ 

ములను (పయోగించుట హిఠతకరముగా నుండును*2 

1. ఉదానం యోజయేదుర్హ్వాం అపానం చానులోనుయేక్ 

సమానం శమయేచ్చైవ |తిధా వ్యానం తు యోజయళ్ 

[పాణో రక్ష్యుశ్చతుర్దో కసి స్టానే హ్యస్య స్టీతీర్గు)వా 

స్వం స్తానం గమయేదేవం వృతా నేతాని్యమా రగా౯ 
ఫ గ 

(చం వి, 28/2 18.219) 

pws) 

"త చ a ఏ “a we న నొ సర్వన్టానావృ ల౬ఐ యి తత్కార్యం మాదులే హితం 

యాపనా వస్తయః (పాయో మధురాస్వాసువాసనాః 

(పసమీత్యు బలాధిక్యం మృదువా (సంసనం హితం 

(చం చి 28, 238-240) 
మ 
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ఆవృతవాకములందు అన్నివిధములగు రసాయనౌషధములనుఆవశ్యకతాను 

సారము (ప్రయో గింపవచ్చును, శిలాజిత్తుకీరముతో గుగ్గులు (పయోగము, చీరా 

2 హారముతో పాటు కొన్ని దినములవరకు భార్షప్మపోక్రచ్యవన_పాశావలేహ్యము 

గాని (వ సథమ _చాహీ శ్ర రసాయనముగాని (అభయామలకీ (ప్రధమ రసాయన పొద 

చరక చికిత్స) సె సేవింపచేయవలయును'. పిత్సరక్కములచేత ఆవరింపబడిన వాత 

వ్యాధులందు తప్ప మిగిలిన అస్నిఆవృత వాతములందు లశున (ప్రయోగము 

దం శైష్షము. 

బోత వ్యాధులందు ఆభ్యంతరౌషధములు మొదలగునవి :- 

వాత హరమెన ఈ (కింది కౌషధములు ఆహార కల్చనలకు, ఓొషధములకు 

ద్య పయోగములకు అన్ని వాత వ్యాధులందును సామాన్యముగా ఆయా అచ 

స్టలననుసరించి వాడవలెను, 

). అనూప బొదర మాంసముల్కు స్నేహముల్కు తిలతై లము, ఘృతము 

వస మజ్జ్క దధి, ఏరండము, అస్లు [దవ్యములు, దశమూలములు, శతావరి 

కుళుత్తములు, బదర్శి మాస్క తిల్క రాస్నా, యవ్వ బల్క ఆరనాళము-ళ 

(దవ్యములు నాడీ స్వేదమునకు, ఉపనాహ స్వేదమునకుఘృత తై లాదులుగా 

నిర్మించిబాహ్యఆభ్యంతర |పయోగములకు ఉపయో గించవ లెను. 

1. రసాయనానాం సర్వేషాముపయోగః (పశస్యలే 

శె లస్య జతునో ఒత్యర్థం పయసా గుగ్గులోస్త ధా 

లేహం౦ వా భార్గవ పోక ౦ అభ్యసేత్ శీర భుజ్బిరః 

అభయామలకీయోక్కం ఏకాదశసితాశతం (చ.చి. 28/240-241) 

2 చది 28/ఆ 
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2. సుశ్రుకోక్ళ భ్యరదార్వాది గణమునందలి [దవ్యములు, డళశ మూలములు 

విదారిగంధాది గణ|దవ్యముల్కు లాజాగం ధాది గణ దవ్యములు నరతర్వ్వాది 

గణ(దవ్యములు ఇవన్నియు వాతశామశ గుణములు కలిగియుండును. 

చూర్ణములు :- 

1. షడ్డరణ యోగము- (సుశ్రుత) చితక ఇం(|దియవ, పాఠ కటుక అతీవిష 

అభయ. వీటి చూర్త్ణము అన్ని విధములగు వారో గములందును ఉష్ణోదక 

ముతో 1 రూ ఇవ్వవ లెను. 

2. సొంఠి లశునము సమభాగములు ఘృత భర్జితముచేసి అగ్నిబలానుసారము 

“సేవించిన ముఖ్యముగా పక్షాఘాతమును సామాన్యముగా ఇతర వాతవ్యాధు 

లను శమింపచేయును. (వై ద్యచింతామణ్) 

3, జీవనీయగణ చూరము (సుళుతు బృంహ ణము వాతహరము, 
ణు (4 

కషాయములు : 

మహారాస్నాది కా్యధము (ఛై_.ర అన్ని వాత వ్యాధులను శమింప 

చేయను. సంధిగఠ, మశ్చా గత వాతములు, కంపవాతము, కుబ్బత్వ్ము 

పతెఘాళ్ళ అర్జిత జాను జంఘావేదన్స గృ(ధస్కీ హన్నుగహము వీటన్నిం 

టిని శమింపచేయునుం 

రాసా స్రశతత్వావము (వైరం) జంఘ్క, ఊపు పార్శ్వ, త్రిక హల 

సహచరాది క్యాధము, వాజీగంధాదిక్వాధము (యో ర డశమూల 

క్వౌాభము, ఇవి అన్ని వాత వాషధులను శమింపచేయును, 

మాషబలాది క్వ్వాధము (చద) పక్షఘాతము మన్యాస్తంథభమ్యు కో 

నాదముతో గూడిన తీవ అర్జితవాతము వీనిని 7 దినములలో శమిం 

చేయును. 

ర్ 
లు 

ప 
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బలాదిక్వాధము (చ. దం విశ్వచి అపవాహుకములను శమింప 

చేయును. 

మాషాత్మ గుప్తాది క్వాధము (చద్భ)పక్షాఘాత శామకము, 

లేహ్యుములు వ 

8 సోనపిండము (చందం) లఘులసున పిండము (గనె పక్షాఘాత్ర అర్జిత 

శామకము ఎవండపొకము (యో.రఎ) అళ్వగంధావలే హ్యము, 

ఆసవారిష్టములు J 

బలారిష్షము అశ్వగంధారిషము, దశమూలారిష్టము, 
యు వన లు 

వటి : 

శిగుత్వచాదవట్సి వీరతర్వాదివటి 

గుగ్గులు యోగములు : 

ద్యా,తింశతి గుగ్గులు (వై చి.) అన్ని వాతరోగములను ముఖ్యముగా పక్ష 
అ "షీ నూ 

ఘాత అర్థీతములను శమింపచేయును. 

సడ కీ తి గుగ్గులు (వై .చి.) 

తయోదశాంగ గుగ్గులు (చంద) అర్జిత, గృృధసి మొదలగు యోగకాజ 

గుగ్గులు (శా.సం3) అన్ని వాతదోగములను శమింపచేయును. 

రాస్నాది గుగ్గులు (యోంరు) 

రనసొషధములు ర 

స్వక్షభస్కృము, ర జతభస్యమ్ము అభకభస్మము 
కవి వాతశొమక గుఖముము 

బల్యరనాయన గుణములు క్రలిగియుండుటదే వాతవ్యాధులందు వ షా 
a 

గీంపదిడును. 
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బృహద్వాత చింతామశి (ఖై.ర) స్వర్ణ, రౌష, అత లోహా ముక్త 

మొదలగు (పధాన చవ్యములు. బల్వ రసాయన వాత్కపిత ళామక 
మ శ ల 

గుణములు కలిగియుండును పవామాతాది అన్ని వాత వ్యాధులందు 

(పయోగింపదగినది. మాత 100 మి | గాంలాావ00 రుం. (గా 

యోగేండ రనము (ఖై ,.ర.) స్వర్ష మధికముగానుండును. అ-దుచే బృ. 
వాత చింతామణి కనా ఇ అధిక బలముగా రసాయనముగను ఉండును. 

రసరాజరసము (రసం) పకాఘాత్త అరిత్క ఆకేపకాదులలో (పయో 

నచుమృదిరినమి, నే రాకత్షసము, తై 9 

ల్ ల్స్ ర్ & ఈ SA ల iy KC b గ్ PA ల + లో 

య్ లో లో లలి ద లో జ్ హో య వై నా లా 7 

ఏకాంగదిర రసము తీతగుణము కలిగి (సోతో శోధకముగా నుండున | 
కూ 

నా ల “ ౮ ~~ aa Ca లో లో లు 

అర్జాంగ వొాతావల సము (ర.ఈల అఖనగుణముకలిగి కఫవాతీపారవ్వువషా 

జ 

నుండును. అర్హాంగ బాతశశామరము 150.200 ము. (గౌ 

Mu గ eT వ స ల టో x అ అసో ఎల సీ జవ శ 4 శ # 

మవోవాతఎథ్వి ఎసి (రతం) సున వోత ఆషపకడములఅందును ఇతర వార వ్యాయు 

గా క - జ అనై N గ శరా ర “ఈ. ఇ శ్లో గ న. a 

దుటోయాగ రాజగు లలు (= DC} DE RE ట్ బచటుర గజకేసర Jiu 
ల య 
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ఫిరంగాది జనితవాత వ్యాధులలో 3 

నవగాహి౭సమ్కు మల్ల సింధూరము, అష్టమూర్హ రసాయనము ఇతర 

మల్ల కల్పములు తగిన మా(తలో (పయో గింపవలెను. 
రాం 

కంపవాతములందు :- 

స్వర భూపతిరసము ఏకాంగవీర రసము అర్జాంగ వాతారిరసముతాప్యాది 

లోహము ఆభ్యంతర ముగా ఇవ్వవ లెను, 

సహచరాది తెల మునిర్లుండీ తై అము అభ్యంగాదులకు" ,(పయోగింపవలెను, 
జా 

సంధివాతములందు వాతారిగుగ్గులు, మహామోగరాజ గుగ్గులు, సింహనొద 

గుగ్గులు మహారాస్నాడి క్వాధము [పయోగింపవ లను, 

పక్షఘాత ము 

పశాఘాతము యొక్క లక్షణములను చరకుడు సుశ్రుతుడు వేర్వేరు విధము 

లుగా వివరించిరి, 

సు శుతుని వర్లన పారంభస్టితిలో నుండు తీ వావస్ట [ఆధునిక వె ద్యము 

నందు చెప్పబడు నక (Stroke, |కు తుల్యముగసు చరకో క్త పక్షాఘాత 

లక్షణములు హెమీ వైజీయా (Hemi plegia) అనబడు జీర్ణానస్హకు తుల్యము 

గను కన్పించుచున్నవిః 

సుశుతో క్ర క పకుఘూతము := 

ఆతనధికము పకొపించిన వాతము శిరను లోడి హమ రి శధికముగా (ప్రకోపించిన వాతము. శంస్సు (ఊర్ద్వ దేహము) నందలి 

ఆఅధాగమన మరియు తిర్యగ్గమ మన ధమనులను పొంది ఏ వ వై పు ధమనులను పొంది 

నదో దానికి అన్యతర పక్షమంటవలి సస్టే బంధములను విడివడునట్లు (విమోక్షణము) 

చేయును, అందుచే మనుజునికి కరీ రఘంత్రయుగాని అర్థిభాగమునందుగాని కర్మలు 

(చష్టలు), వై తన్యము (స్పర్శ) నశించును, ఈ వ్యాధిని పక్షము (అర్థభాగము 
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నంద లి [కియలను చై చె తన్య 3 మును నశింపచేయుటచే పషాఘాతము అందురు, ఈ 

పక్షఘాత రోగి (కిందపడి పోవుటగాని లేక వ్యాధి వృద్ది చెందినచో మరణించుట 

గాని జరుగును ! 

ప 

(పకోపించిన వాతము దక్షిణ పక్షమును గాని లేక వామ పక్షముసుగాని 

ఏదో ఒక పక్షమును వినాశనముదేసి శారీరక చేష్టలను నశిం పచేయును, వాక్ట్సం 

భము వేదన కూడా కలుగును. ఇది పకెఘాతమనబడును *2 

ఏకాంగవాతము లేక ఏకాంగరోగము :- 

(పకోపించిన వాతము శరీరమందలి అర్ధభాగములో ఆశ్రయించి ఆభాగ 

మందలి సిరాస్వాయువులను శోషింపచేసి ఒక పాదమును గాని లేక ఒక హస్త 

మును గాని సంకోచింషచేసి తోదనుు శూలను కలిగించును. ఈ వ్యాధిని ఏకాంగ 

రోగము అందురు ఎ 

అధోగమాః సతిర్యగా ధమనీరూర్వ్వదేహగా 1, అధిగమా;ః ర్యగా అ రూర్జ్వ హగాః 

(ca 

“ws ల 4 (33 a త్ లీ ఇడ + 

తతః పతత్యసన్ వొాఒసి జహత్యనిల బడిళ: (సుని, 1 /60.62} 

లై హా తెంతఠం మారుతి పషం ద&ణం వామమేవ నా ర ర్వాచ్చేషా నివ తిం 
రూ అ గావ 

మా చజం వాళ స్తంభ చువ చ (చచి, 28/53) 
ల్ 

గ గృహా త్వాఒర్టిం శరీరస్య వ్రొ 8 స్వా యూరి ఏళ ష్య చ పాదం సంరోచి 

యత్యేకం వాసం వా తోదశళూలకృత్ ఎకాంగరోగం తం విద్యాత్ 

సర్వాంగ సరషిదహ జబు 
(చచి, 26/5 4.55) 
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సర్వాంగ రోగము :. 

వాతము సర్య శరీరమున ఆ శయించుట వలన ఈ విధమగు వికృతి 

శరీరమునందు కలిగినచో దానిని సర్వాంగ 'రోగము అందురు, 

స )5ఏ 

legia కు 

ఏకాంగ రోగము Mono Plegia (మోనో వైజియా 

తుల్య; పక్షెఘాతము Hemip Quadri 16812 కు రోగము 

నుండును, 

* పవొఘాత సాధ్యాఒసాధ్యత 

లచే కూ. సము 
గ 

ఇతర దో న వాత | 

ధాతు కయమఘులతో కూడిన 

చె 
ఆహో 

శె పతా ధి నుండును. 
ర) 

రకాది ఘాతము సొధ్యముగా నుండును, 

అసాధఃముగా నుండును 1 

నకును తదన క్షా 
0 పక్షిఘాతమును (పారంభావస్థలో సో 

గానుండును, a 

రి 
ఎబియాకును తుల 
3 

ఏంచు వాత ఏక్ళతి, 24 గందలలో ఇ 

అస 
భ్ సరరు నిలచియు ౨డు 

లా 
న. 
బో సమయ న 

మును కొని లేర 24 గంఏలకన్నా అధిక 

టి 
చు 

న్ 
‘ 

మః గ్రాము? ఎదలి ఎ ధాగ ముక కారణ మగును, 

గ
ో
 

గ్
 a
 

త
ై
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ప్ర 

జరుగునో తత్సంబంధ వ్యతిరేకార శరీరమునందు అకర్మణ్యత, అచె చై తన్యత 

కలుగును. 

ఈ వ్యాధి అధికముగా [పబలియున్న దారుణమైన వాతవహ సంస్థానవ్యాధి, 

మరణ కారకమైన వ్యాధుల లోనూ అంగవై కల్యము కలిగించు వ్యాధులలో నూ 

(పధానమైనది, అనేక దేశములలో వెయ్యిమందిలో ఇద్దరిలో ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లు 

గమనింపబడీన వెం 

పకొఘాత వ్యాధి వచ్చినవాఃలో సుమారు నూటికి 40మంది మొదటి 

నెలలోనే మరణించెదరు. 25ను6డి 30శాతం మందికి పూర్తిగా వ్యాధి శమిస్తుంది, 

సుమారు 35 శాతం మందికి శాశ్వత అంగవై కల్యుఎ కలుగుతుంది, 

ఇది ముఖ్యంగా వృద్ధులలో అదికముగా ఉండును. 55 సంవత్సరములు 

పై బడిన వారిలో అధికము. 80నంవత్సరములు పెబడిన వారిలో |పతిముగ్గురిలో 

ఒకరికి న్లో 95 ఉంటుంది, 
Nn) 

ఆయుర్వేద సంహితలలో పేర్కొనిన వాఠత్యపకోపకారణాలు దాదాపుగా 
ఉం జ అన్నీ కొన్ని సో9క్ కేసులతో వాటి (పభావాన్ని చూపుకున్నట్లు గమసింష 

బడినది. 

వృద్దాహ్యమువలన శరీర రూక్షత్వము మాంస 2 ధిల్యము, అధిక 
ఢి Un 

మేదస్సంచయము, మశ్టాకయము మొదలగునవి చరకునిచే చికిత్సా స్థానమున 

చెప్పబడినవి. ఇని పక్షాఘాత సంపా పికి కారణములుగా గమనింపబడు 

తున్నాయి. 

అధిక శమ్మ లవణపదార్హి "సేవన యివి రూక్షత్వవృద్ధికి ధమసీ ఆవరో ధానికి 

రీసాయి, మద్యపానము, ధూమపానము, పిత్త ప పకోపానికి మప్రిష్కాంతర సహక 

రక్త సావానికి కారణమవృతాయి , 
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ర కసమ్మురము, హృ దోగాల్కుర వికారములు మధుమహము,స్థా ల్యము, 

అభిఘాతము, మ స్తిష్క_ధమనీ వికృతులు, మొదలై నవి, మానసికాందోళనలు, 

అధిక్యశమ మొదలై నవి (స్ట్రోక్ కలగటానికి వ్యంజక కారణాలవుతాయి. 

పకొభూ త: లకతణాలు (STROKE) 

(పపంచ అరోగ్య సంస్లవారి 1978 జక్నికల్ రిపోరు ననుసరించి స్తో9క్ 
థి య రై 

చ (కింద విధముగా విభజింపబడింది, 

1. ఆచేగాత్మక పజొభూతము (Transient 1906126016 Atta-k) 

ఆంశికమైన వాత వికృతి లక్షణములు ధమనీ అనవరోధముచే అకస్మాత్తుగా 

కలిగి 24 గంటల లోపల పూ గిగా శమించునట్ల వ్యాథి ఆ వేగాత్మక 
ఎవి యు 

పక్షెఘాత మనబడును. 

2. పకొఘాతము (Stroke or Cerebrovascular accident) 

మసి,ష్కధమనుల ళోష లేక రక్త సావము వలన అకస్మాత్తుగా కలిగి 

తర త్వరగా వృద్ధి చెందుచు 24 గంటల తర్వాత గూడా అనువర్తించి 

యు డు సంజ్ఞా, చేష్టావహాది వాత సంస్థాన వికృతి పక్షొమాతము లేక 

Stroke అనబడును, 

లి. తిరిగి శమించు పకొఘాతము | Reversible ischaemic 

Neurologic disability (Rind) ] 

వాత నికృతి 24 గంటలకు మించి అనువ ర్రంచియుండి తదుపరి పూర్తిగా 

శమించినచో ఈ విధముగా 'పేర్కాందురు. 

తీ, ఆంగిక సరపక్షొఘాతము (Partial Non Progressing Stroke) 

2 జౌ కడ డి వ్ ల్ Pa లో లో లీ మ స్త్పిష్క్మథమనీ ళొషచె ఆంశికముగా వాతవహ వికృతి కలిగి అంతటితో 

నిలచిపోయినపుడు ఈ పదము (పయోగింపబడును, 
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నీ. వర్ణమాన పకొఘా తము (Progressing Stroke or Stroke 

in evolution) పక్ష్షాఘాకము ఆకస్మికముగా కలిగి నిమిష నిమిషము 

నకు వృద్ధి చెందుచు కొన్ని నిముషములలో పూర్తిగా సంపొప్తించును 

అట్టుకాక ఒక్కాక్కపుడు మెల్లమెల్లగా కొది దినములలో లేక వారము 
92] య (og) © 

లలో పూర్తి పక్ష్షొమాతముగా రూపొందును. ఆట్టిస్టితిలో ఈ విధముగా 

'పేర్కానబడును. 

పకాఘాత లక్షణములు కారణముననుసరించియు అవరోధింపబడిన ధమనసీ 

భాగము ననునరించియు రక్త్మనావము జరిగిన మస్తిష్క. భాగము 

ననుసరించియు అనేక భేవములతో నుండును, 

. ఆ వృత వాత లక్షణములుగా "'పెర్కానబడిన లక్షణములు ఆయా పకా 

ఘాతములలో కనిపిస్తాయి, 

ధమనీ అవరోధానుసారము కొన్ని (పధాన లక్షకాలు ఈ (కింది విధంగా 

ఉంటాయి, 

నముధ్యమస్తిష్కధమని (Middle cerebral artery) వ్యతిరేక దిశలో 

ముఖము పాదము హస్తము చేబ్గా హీనతను, స్పర్శానాశనమును పొందుట, 

అపుడపుడు అర్గభాగపు అంధత్వము అకస్మాత్తుగా కలిగినపుడు |పారంభములో 

స్పబత, వక్రత కలుగును. 'పేశీ శె ధిల్యము కలిగి తదుపరి సంకోచము, _స్తబ్ధ 

ముఖ శిరోర్డ భాగము (సామాన్యముగా ఎడమ భాగమున వికృతి కలిగిన 

మిని్మనత్క అక్షర యులు (వాయలేక పోవుట కలుగును, 

మధ్య శాఖ అవరోధమున వాక్ళంగమ్ము చదువలేక పోవుట, (వాయలేక్ష 

పోవుట +: లక్షణములు కలుగును, 

కుడిసై పు వికృతి యున్నచో అవుర్చుహూట్చుళ క్తి లోపించుట వస్త్ర 

ధారణ చేయలేక పోవుట కలుగును, 
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పృష్ట, మ స్తిష్క.ధమని అవరోధము (Posterisr cerebral 

artery) వ్యతిరేక భాగములో స్పర్శానాశము లేకుండా పడొఘాకము కంపము, 

పిచెేషనము అర్ధభాగమున మరియు ఊర్థ భాగమున దొర్బల్యము. 

పరిసరీ య ధమనులు అవరోధించిన దృష్టిమాంద్యము, సతి నాశము 

పార్శ్వ మ స్తిష్క్టధమని (Anterior cerebre) పాదము అధిక 

ముగా అచేషత్వమును పొందుట, వొాక్సంగము, 
లు 

ఆభ్యందర మన్యధమని (Internal carotid)- అనియమిత 

హసాంగుళీ చేష్ట స్పర్శ వికృతులు 
ళు 

సుఘమ్నాధమని (Vertcbro basilar artery) అదే పార్శ్వ 

మున వికృతి లక్షణములు లేక వ్యతిరం దిశలో గాని రెండు వై పులగాని స్పర్శా 

చేస్టావికృతి. మతి భమణమ్యు బాధిర్యము దృష్టి వికృతి కర్తనాదమ్హు స్మృతి 

నాశము, మిస్మినత్వము ౨ ఈ లక్షణములు కలుగును, 

కపాల ధమని (Brain 5t౭య్ర తీవ శిరఃశూల్హ (భవ, తం[ద, 

హస్తపాద విషేపము, ద్వంద్వ దృష్టి, నే,తకంప్క ఏదో ఒకటిగాని లేక కొన్ని 

గాని కపాలనాడులు వికృతి చెందును. మిస్మినత్వమ్ము గద్గదత్వము కలుగును. 

మస్తిష్క రక్త నావము పజెఘాతమునకు మరొక ముఖ్య కారణము 

సాధారణముగా సబ్ ఆర్థనాయిడ్' రక్త సావము వలన పకెఘాతము కలుగు 

చుండును, 

ఇందు |పడానముగా అకస్మిక శిరఃశూల్క స్మృతి సంజ్ఞానాశము వమ్మి 

ఆపన్మారముల వంటి ఆ పేగములు కలుగును. 

శ ఇ ఇర న జన ర్ వో య చ Pg ల్ మహా సంభమ్ము న తగ్ శములుల్పెటదములగుట్క మస్తిష్క. శోధ 
జ 5 ల * బూర్ టబ ళో 
మ స్తిమ్యాంతర షభ సూచక చిహ్నములు కలుగును, 
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మస్తిషాంతర[గంధులు మధ్తిష్కధమనీ వికృతులు గూడా పక్ష 

ఘాతమునకు కారణములుగా నుండును, 

రోగ నిర్ణయము 

పక్షెఘాతము తీ వావస్థలో (పారంభావస్టలో నిచయించుట కషముణగా 
ఇ ఢి ఆరే య 

నుండును. 

వ్యాధి కారణము నిర్ణయించుట ఇంకను కష్టముగా నుండును, 

ఆ వేగాత్మక పషెఘాత చరిత యున్నచో సాధారణముగా అవరోధ శోష 

జన్య పక్షిఘాతముగా భావించవచ్చును. ని[దలో కలుగు పక్షొఘాకము అవరోధ 

జన్యము అగుటకు అధిక అవకాశము కలదు. 

ర _క్తసమ్మర్గము చిన్నవారిలో సాధారణముగా ర క్ష[స్రావజ పక్షఘాతమును 

కలిగించును, 

పరీక్షలు 

మ_స్తష్క. సుమమ్నా[దవముపరీక్ష (C.S.F. exam) ఏకో ఎన్సెఫలో 

గ్రఫీ రక్తపరీక్షలు, ఎక్స్రే (బెయిన్ స్కాన్ కంప్యూటరైజుడ్ ఎక్సియల్ 

టోమోగఫీ, మొదలగు పరీక్షలు పకొఘాత కారణమును తెలిసికొనుటకు 

న కరించును. సాధారణ వాతవహ సం 

మొదలగునవి ఎంతో అవసరము, 

పరీక్షలు పూర్వచరిత _ తీసికొనుట 

సాధ్యా౬సాధ్యత 

ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు పక్షాఘాత సాధ్యాసాధ్యతను గురించి గమనించిన 

విషయములు చాలా వరకు ఆయుర్వేద సంహిశో క్ర విషయములను నిర్జారించు 

చున్నవి. 

కా.(3) ర్] 
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తీవ సంమోహము మూర్చులో ఎక్కువకాలము ఉన్నవారు ముఖ్యముగా 

24 గంటలకన్నా ఎక్కువకాలము మూర్చులో ఉన్నవారు జీవించుట కఠినము, 

మూర్చ త్మీవత మస్తిష్క వికృతి తీ వతకు సూచక ము. 

దృష్టి వికృతి, కాంతికి (పతి కియ లేకపోవుట ఇవి రక్తసావమునకు 

సూచకములు. కంటిపాప విస్తరించి యుండుట మరణాసన్న సూచకము, ఛిన్న 

శ్వాసతో కూడియుండుట తీవ అసాధ్య సూచకము, 

సంజ్ఞానాశముు మోహము లేని పక్ష్షాఘాత రోగులకు |పాణభయము 

అంతగా ఉండదు కాని హృదయము వస్తి, పుప్ఫుసములు ఏటికి సంబంధించిన 

వికృతులున్నచో సాధ్యాఒసాధ్యత ఆవికృతుల పై ఆధారపడి యుండును. 

చికిత్సార్హ పకొఘాత లక్షణములు ::= 

పక్షిఘాత రోగి శరీరము మ్లూనము కాకుండాయుండి నొప్పులతో కూడి 

(నొప్పులు తెరియుచుండుట లేక చై తన్యము నశింపకుండా యుండుట) యుండి 

ఆత్మవంతుడుగను ఉపకరణవంతుడుగను ఉన్నచో చికిత్సకు అర్మడుగా 

నుండును. 

పషొఘాత చికిత్స :- 

(పారంభమున స్నెహ "స్వేదములు చేయించి మృదువుగా సంశోధనములు 

అనగా ముఖ్యముగా విరేచనము చేయింపవలిను, తదుపరి అనువాసన ఆస్థాపన 

వస్తులను (పయోగింప వలయును. 

1. _ పక్షఘాతోపదుతమమ్షానగా తం సరుజమౌత్మవ న్తముషకరణవ స్తం 

చోష్మక మెత్ ॥ (నుచి 5.19) 
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తగిన కాలమునందు ఆడేపక (అవతానక క) వాతమునకు చెప్పబడిన విధాన 

ములో ఉపచరింప వెను, 

అందు విశేషించి మ స్తిష్కము (తె అ పిచును వేయట), శిరోవ స్తీ ఈ 

కియలను శిరసు? యొకు. శుదికొరకు చేయవనెను, క్ న ఢా గొట్టి 

అభ్యంగనమునకు అణు తై లము వాడవలయును, సాల్వణ స్యేదమును 

ఉపనాహనమునకు వాడ వలయును. 

బలాతై లమును అనువాసన వ స్తెకి వాడవలయును. 

ఈ విధమైన చికిత్సను ఏమరు పాటు లేకుండగ మూడు నాలుగు 

మాసములు (పయోగింపవవను.! 

పకొఘాత (పొరంభావ నస్టలో స్మృతి సంజ్ఞానాశము ఉన్నపుడు మూర్చాదు 

అందు చెప్పబడిన సంజ్ఞా (పబోధక కొషధముమ (పయో గంప వెను, రోగి 

[పాణమును రక్షించుట కి. ఆహారిము, శ్వాస, హృ్దయగతి మూ[తము మొద 

లగు వానిని జ్యాగ_త్తగా రక్షింపవ లను. 

బృహద్వాత చింతామణి, రసరాజరనము, యోగేంద రసముావీనిలో 

తగిన బౌషధము ఇవ్వవలెను, 
అట్లీ 

ఆకేపకములు ఉన్నచో వాత కులాంతక రసము ఇచ్చుట (వళ ముగా 

నుండును. 

సవన 
వాణి 

1, తత |పాగేవ స్నేహ స్వేదోపవన్నం మృదునా శోధనేన సంళోధ్యాను 

వాస్యాస్థాప్య చ యథాకాల మాకేపక విధానేనోవచరేక్ వె శేషికక్చా[త 

మ స్తిష్క్యః శిరోవ స్తిః అణు తై లమభ్యంగార్టి సాల్వణుముపనా హార్టె బలా 

తై లమనువాసనార్డే ఏవమతందిక స్ర్రీంశ్నతురో వా మాసాన్ | క్రియాపధము 

సే వేఠ॥ (సు చి, 5.19) 
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మనో విభమము, వాక్నంగములందు దాహీవటి, రసరాజరసమ్యు స్మృతి 

సాగర రసము శంఖ పుష్పీ స్వరసము మొదలగునవి (పయో గింపవలెను. 

కఫము అధికముగా నున్నచో ఏకాంగ వీరరసమ్ము నవగాహి రసము. 
ఎ 

ఇవి యవ్యవలయును, 

జీర్ణావస్టలోను, ఫిరంగలీన విషయుక్త అవ స్తలందును సమీర గజకేసరీ, 

మల్ల కల్పములు, మహాయో గరాజగుగ్గులు వ యోగములతో పాటు యివ్వ 

వను. 

శిరోవ స్పి, షష్టికశాలి పిండ "స్వేదము అభ్యంగములు 
బాగుగా చేయింప 

వను. 

పక్షాఘాశమునకు అను బంథముగను, కారణముగను ఉండు ర_క్షదబాద్ 

వద్ది మధుమేహము, ధాతుక్షయము మొదలగు వానిని దృష్టిలోనుంచుకొని వానికి 

-త్రిరేకము కాకుండా యుండు జొషధములు, ఉప్యకమములు, ఆహారములు 

వానికి తగిన చికిత్సలు గూడా చేయుచుండవ ను, 

అర్పిత వాతము 

ముఖము యొక్క అర్హభాగమునకు వ|క్రమును కలిగించు వ్యాధి అర్షితము 

లేక అర్జిత వాతము అనబడును, ముఖమునుగాని లేక శరీ రార్ట భాగమునందు 

గాని వ కత్వాదులు కలిగించు నదర్గిత మని చరకమత ము. 

గర్భిణీస్తీ, (పసవించిన స్రీ బాలురు వృద్దులు షీణించి యున్నవారుా 

క్షయము కలుగుట చేళన్యు పెదగా మాట్లాడుటచేఠను, అత్య నకరిన 
© 3 జ 
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పదార్ధములు నమలుట చేతను, నవ్వ్యుట్క, ఆవరించుట్క బరువులు ఎతు విషమ 
m0 

ముగా ఎత్తు పల్లములుగా ఉండు |పదేశమునందు పరుండుట్క ఈ కారిణముంచే 

ఆర్షితవాతము కలుగును. 

నం|పా ప్రి ప్ :. 

పె కారణములచే (పకోపించిన వాతము శిరస్సు, నాసిక్క ఓష్టములు 

చిబుకమ్ము లలాటము, ఆడీ నుధ్యము ఏనియుదు ఆశ్రయించి 

పీడించుచు అర్జితవాతమును కలిగించును. చరక 

ముఖమును. 

మతానునారము శరీర 

అర్ధభాగమును ఆ(శయించి ఆ భాగమునందలి రక్తమును సవింపసీ ఈ గాం 

చేసి అర్జిత వాతమును కలిగించును. 

లతణములు :- 

నోటియందు సగభాగము వ్మకముగానగుట గీవము గూడ. వ్యరమగుట 

తలవణకు చుండుట వొక్సంగము, నేత్రములు, కనుబొమలు మొదలగునవి సంో 

చించి వ[కత్వముసు ఇతర వికృతులను పొందుట వ్యాధికలిగిన పార్శ్మ్వమున యు 

కంఠము చుబుకమ్ము ద_స్సములు వీనియందు వేవనలు తలుగుట భోజనము చేయు 

నపుడు ముక్కు. వంకరగనై నోరు ఒక వక్శాకు జరిగి త దంచ ట్రారే ఉండుట వలన ఒక 

పక్కగనే ఆహారమును [గహింపగలుగును, మాట్లాడునపుడు ముక్కు వంతరగ 

నుండును. నేతములు శ్రంభించును. కవధు (తుమ్ము) సరిగా వెడలక అడ్రుపడి 
a 

ఆగిపోపును, మా ట్లాడునపుడు మాట దీనముగను, వక్రముగన్కు దపుంళముగన్సు 

. 1.1) అర్హయిఠా, గఒనిలో వ ర 9మర్షితం బనయళత; ల; (సుంసి 1.70) 
నా 2 (అ 

«+ ల జాలా జాని ప మ ఇ చస ల నట క, ల్ 4&9 ii) అరే తస్మిన్మువాై వా కేవలే స్యాత్త ర్రితమ్ (చచి, 28.42) 

2. గర్భణీ సూతికా జాల వృద్ద శీణేష్వపృషయే 

ఉచె వై ైరా్స్య్యాహరతో ఒత్యర్హం కొదలః కరినానిచ 

రు హాసతో జృమృతో భారాద్ విషమాచ్చాయనొవప్ | 1/68. 5 కు 
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అస్పషముగను గొంతునుంచి బయర్వాడలును. దంతములు చలించును, రెండు 
లు 

చెవులయందును నొప్పి కలుగును. స్వరభెదముకల్లును, వ్యాధికలిగిన భాగమందలి 
కనుు, శంఖము, చెపి గడ్డము పీనియందు నొప్పికలుగును. ] 

అర్జిత పూర్వురూపములు := 

రోమహర్షము వణకు, కన్నులుకలకదారియుండుట్క వాతఘు ఊర్హ్యముగ 

సంచరించుంట్క చర్మమున స్పర్శక్షానమ లేకుండుట తోద మన్యా(గహమ్ము 

ల నుగహము ఈ లక్షణములు అప్టైితవాతము రాబోవుటకు ముందు కలుగు 

పూర్వ రూపములుగా నుండును. 

చరకమతానుసారము ఆర్షితవాతము రెండు విధములు ;- 

1 కేవలము ఖాది భాగమునకు కలుగునది, దీని వివరణము ఎన ఇవ్వ్యబడి 

నది, సుతుడు ఈ విధమగు అర్జితమును మా వాతమె వర్హించెను. 

గః అరయిత్వా౬ఒనిలో వకమర్తితం 
యు ౧ 

ర్ధం (వా చాపష్యపవర్తతే. శిరశ్చులతి 
వాక్సంగో నె తాదీనాం చ చెక్ళ తమ్ గీవాచిబుకదంతానాంకన్మిన్ పార్శ్వే 

వేదనా (సు.ని. 1/69-61) 
11) అతివృద్ధశ్శరీ రార్భం ఏకం వాయుః (పపద్యతే యదా తదోవళోష్వాఒస్ఫుక్ 

బాహుం పొదు చ జాను చ రసన ప. ముఖం బిహ్మూఐ 

నిగ్భహ్యాతే దీనా జిహ్చా సముత్రి, సా ఎలా సజతి చాస్య వాక్ డద .తాన్న్బో 
ల్సి బా ధ్యేతే (శవణా భిధ్యలే స్వరః పాదహసాక్షిజం మ్రు రునంఖ 

+ డొ లదే జం చ్ EE ఎ (శవణగుడరుక్ అర్థ తస్మిన్ ముఖారి వా దలై స్యాత్ తదర్దితమ్ 

(చచి. 28/3842) 
Pa యస్యా గజో రోమహర కమావిలహ్ వాయురూర్ణ్వం త చి 

స్వ్వాపసోదో మన్యాహ గహ; ఠమర్చితమితి (ప్రాహ రారాధిం వ్యాధి 

విశారదాః (ను.ని* 1/70.72) 

ల 
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2 ముఖార్ధ భాగముతో పాటు శరీరార్ష భాగమునందు గూడా వేదనాదులు కలుగు 

నద వృద్ద వాగ్భటుడు గూడా దీనిని వర్ణించి దీనినే కొందరు ఏకాయామ 

మందు రని తెలిపెను.! 

శరీరార్ల భాగముతో కూడా కలసియుండు అన్రితవాత అక్షణములు, 

పై లక్షణముల (ముథార్ద వేదనాదుల)తో పొటు వ్యాధి కలిగిన పార్ళ ము 

నందు హస్తము, పాదము, జాను-ఇవి సంకోచించుట; పాదమునందు, హస్తము 

నందు, జంఘము (కొడ)యందు నొప్పికలుగుట; గంధ జ్ఞానము స్మృతి నిం 

చుట--ఈ లక్షణములు కలుగును .2 

దోషానుసార అర్జిత భేదములు ఫ్ 

అర్షితము దోషానుసారము మూడు విధములుగా నుండును, 1. వాతజము 

2 పిత్తజము 3 శి ష్యజము. 

వాతజ అఆర్షితమునందు లాలాసావమ్బు వ్యధ (దాధ) కంపమ్ము అదురుట, 

హను[గహము వాగ్ల్రిహము ఓష్టములఅందు శోధ కూల ఈ లత్షణములు 

కలుగును. 

పి తజ అర్షితమునందు జ్వరము, తృష్ణ, మూర్చ లేక మోహసామ్ము పొగలు 

వెడలునటు ఊష్మవెడలుట ఈ లక్షణములు రలుగునసుం 
ఇట. 

1. ఆఅ*సం.సని* 15(34.39. 

2 i) చం చి. 28/3839 

11) అ. సం, ని, 15/34 
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కఫజ ఆర్షితమునందు గండమునందు శిరస్కునఏద్రుు మన్యయందు శోధ 

అర్రిత ఆని నాధ్య లతణములు :- 

రోగి కీణించి యుండుట, కన్నులు మూతపడకుండుట్క ఆస్పష్ట్రముగా 

ఆఅటుకొనుచున్నట్లు మాట్లాడుట్క యూడు సంవత్సరము ములు గడుచుట లేక నాసా 

ముఖ నేేతముల నుండి సావమ్కు వణుకు కలుగుట--ఈ లక్షణములు గలవానికి 

అరిత వాతము శమీ వదు. అనగా అసాధ్యముగా నుండును, 

అర్షిత వాతమునందు అవస్థానునొరము వేగము కలుగుచు వేగములేనపుడు 
ow 

నిన రిుచుచు ఉండును. పీడాజనక మగు ఆయాకారణములచేత ఎడతెగని బాధ 
Mes 9) 

చో అట్టి అర్చితవాతము వర్తసయము అనగా అసాధ్యము.3 

నబడును. ఈ వ్యాధి సూ వా 

న్యూూస్హియిర్ (56912 nuclear) న్యూ క్రీయర్ (Nuclear) మరియు ఇన్ ఫా 

న్యూ:కియర్ (11 nfranu-Tlear) వికృతుల వలనను ముఖగత స న్టీ వికృతుల 

వలనను కలుగును. మెదడువావు, పోలియో మ స్తిష్క_గోళ వికృతులు మ స్టీస్క- 

f+ వారాత్చితాత్క్మవాచ్చు న్యా త్తి9విధం లతమానతః లాలా[సావో వ్యధా 

వా రంప స్ఫూరణం హను గంహః ఓస్ట యో శ్య్వ్వయధుః శూలం చార్జితే 

ని జాన § # nf నీ a వాతజే థవేతా పీతమాన్యః జ్వర _సృషా పిత్తజే మోహధూపనే గండే 

ంభం కఫాత్యశే (థా, వు) 

న] ఇ ఇ ఎ జీ గ EE ల చి జ్ (ల్ న i 

చం సొంగ సా డరితాహీంనాం ముహురే4గే గతేఒగశతే ' పీడ తే పీడ నె సె సె; 
వ * చా య రాం వ ల వై 

న అ వ న ద ఇ 
పషగతాల అపవపదయి (చం చెం 28/52) 

(3 ౬ ul 



73 వ్యాధులు 

చంశ మసిషు వ్యాధులు ఆభిఘాతములు బెల్స్పా లెసీ ఈః 
ఎం ల్ో ట్ర 

న్ని 

కారణములు అరితమునకు సాధారణ 

ణి 
సామాన్య వాతవ్యాధి చికిత్స 

అరిత వాత చికిత 

అలో 
నందును (పయోగింప హ్. ళ్ 

0. 

టు 
మమును అరిత 

శ 

మ 

పానము, ఉపనాహము,నాడీ స్వేదము అంచును అనూ పజంతుపుల మాం 
లో 

యలచే అర్జితము కి a హావానములు ఈ | 
లూ 

పాన అభ్యంగాదు 
4 

నందు రెతష 
టు 

మ టి ళా 

న్ని డిచిర తం 
యూ 

౦పమూలా తాణష 
అ 

సం చ వాతవ్యాధి విధానే 
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దుగ్గము మాంసరసము, ఏనిచే భోజనము చేయుట నవనీతముతో రసోనకల్క_ము 
సేవించుట.ఇవన్నియు అర్షితమునందు మిక్కిలి గుణకారులుగా నుండును,! 

దశమూలరసము (తాగించవ లెను, 

వాతజ అర్జితమునందు దశమూల క్వాధ సిద్ధ &ీరము మాదీఫల్క బల 

పంచమూలములు వీనిలో దేనితో నై నను సిద్ధముచేసిన క్షీరములు (పయోగించుట 

హితకరముగా నుండును. మౌంసపిష్టమును ఘృతముతోను నవనీశముతోను 

భుజింపచేయవవెను,  ఉరముతోగాని మాంసరసముతోగాని భోజనము నివ్వ 

వఇను,2ి 

పిత్తజ అర్జితమునందు శీతమురై న ఘృతాచి స్నేహములను (పయో గింవ 

వలను, ఘృతముచే శిరోవస్తులను సేకములను (పయోగింపవలయును. కీర 

ముచె గూడా సేకములు వస్తులు | పయోగింపవచ్చును. 

వకభూతమైన ముఖము కలిగి దాహము, మూకత్వముక్షల అర్జిత రోగికి 

వాత పి త్రహరో క్రియలు చేయప3ను, 

ou శి roe 
శేస్మజ అర్హితమునందు ఎ ధ కలిగిసనుతు 

a జ ఎప్ టీ టే త క్యూ జో ల అర్ న సల్ చేయించియు, నె్మ్యా ౧ప్రదములను (పయో గించయు స ష్యామును మీల్ వచే! 

"ఖీ తదుపరి బృంహాణ చికిత్సలచే ఉపచరింప వను. 

గ — గ 4.౪0 న లభ Fa లో 1, సు, చి, 5/42 ii) యోగరల్నాకర వాతవ్యాథి 

9 లో చ || క్ర్షా అ కో (క నొ శ ల జ గ ఇం ప ఈ డ్ ం దశమూల కషాయణ నూతులుంగర్సెన వా బలయాషం౦ం ప మూలొంవా షెచం 

వాతాళ్మికె హితమ్ పిష్టం మాంసఘృతం జగ్గా నవసీరేన సోజఒరితీ కీర 
యు టె 

మాంసం సైర్భుక్స్యా చశమూలీరనం పిచేఠ్ (భా, ప 
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శెష్మానుబంధ అర్షితమునందు రసోన రల్కమును తిల తైలముతో 
సేవింపచేసిన నిశ్చయముగా శమింప చేయును. 

అర్షితమునందు కొన్ని అనుభవసిద్ర (పయోగములు :- 

భూనాగ తైలమును స్నేహ స్వేదములు చేయించి నన్యము చేయించిన 
అర్జితము శమించును. భూనాగతె లము 10 నుండి 30 చుక్కలు శరముతో 

oe గే జనా తూ్య్చూర్యము పానము చేయింపవ వెను, 

కుక్కు.టాండ నింబ "స్వెదము 3 

ఈ (పక్రియ హైదరాబాదు |పభుతా పయన వైద్యాలయమున చాలా 

లని 

ద 

కొలము నుండి ఆచరింపబడుచు మంచి ఫలిత చ్చు చున్నది, 

అర్షిత రోగి ముఖమునకు స్నృృహాభ్రంగము తగిన తె లములతో చేయించి 
ర 

కోడిగుడ్డు తెల్లసొనను ఆమ్లెట్ వ3 పని ముక్కలు చేసి నిమ్మకాయను ముక్క ఇ గ ౧ 
లుగా చేసి రెండింటిని కలిపి వేడిచేసి వస్త్రములో వే పోట్టలిగా చేసి ఆ పోట్టలితో 

"స్వేదనము చేయింపవనవను, ఈ "స్వెదనము చాలామంచి ఫలితములను ఇచ్చు 

చున్నది, 

అర్జితవాత హార శామక యోగములు :- 
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(౮ |. త UR fp ' తృముగాను వేదనతో కూడియున్న చో మహావాత విధ్వంసిసి 

పకెఘాతముతో కూడియున్నచో పక్షెఘాతో క్ర చికిత్సలు చేయవలను. 

ఆమలక్షణములున్నచో మహాయోగ రాజగుగులు యివ్వవలయును. 

పిత్తాను బంధము లేనపుడు రసోనపాకఠకము, రసోనపిండము (పయోగింప 

వచ్చును, 

ధా(తీ భిల్లాతకమ్ము పత్త్యా భల్లాతకము అవస్లానుసారము (పయో గింప 

వచ్చును. 

రౌప్యభస్మముు శిలాజిత్ పయోగించిన (వశ స్తముగా నుండును. 

జీర్ణావస్థలో చతుర్భుజ రసము, రసోనగుగ్గులు మొదలగునవి (పయోగించ 

వలయును. 

మాష బలాదిక్యాధము, మౌషాత్ముగుపాది క్వాధము (తయోదళాంగ 

గుగ్గులు హితకరముగా నుండును. 

ఆక్షపక వాతము _. అపతాసర వాతము 

న జ యు a చా Pa నో 3 | 
వాతము దహాయుయొక్క. సకల ధమనులను అ(శయించి 'పకోపిం౧నపుడు 

అ అదం ౮ వి చ ల ల లొ వొ మ: 
హస్త వాదము లందరి సిరా న్నాయు కండరములను శోషింవ చేని దహామను 

మాటిమాటికి ఎనుగుమీడ కూర్చొనిన వాని శరీరము రదలినటు 
విదల్చుచు చలింవచేయుచుండును. దీనిని అకేపక వాతము అందురు. ఈవిధముగా 

En టె fp G వా చని ౬] క్ష 
వీ 

తము మధ్యమధ్యలో రోగిని పడ వపయుచున్నచో అది ఆపతా 
బొ 

ఇ 
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మనబడును1. వాతను కఫపి త్తములతో కలసిగాని లేక _కేవలవాతముగాని (పకో 

పించి ఆకేపక వాఠములను కలిగించును. 

ఆకేపక వాతము యొక్క. భేదములు, 

ఆకేపక వాతము నాలుగు విధములుగా నుండును. 

1. దండాపతానకము 2 అ_గ్గరాయామము 

ఏ, బపారాయూామము 4. అభిఘాతజము 

దండాపతానక వాతము 

కఫముతో కూడిన వాతము థమనుల యందు వ్యాపించి యుండి దేహమును 

దండము (కస) వర _స్తంభింపచేయును. ఈ వ్యాధియందు పకోపించిన వాతము 

పాణి పాదము, శిరస్సు, పృష్టము గోలి (పదేశము వీటన్నింటిని దండమువలె 

సృంభింపచేయుమ. ఈ వ్యాధిని దండక రోగమనియు (చరక) దండా పతానక 

మనియు (సు శుకుడు అందురు. ఈ వ్యాధి అసాధ్యము 2 

న. pf er 
మానిన, 

అనీ 1.1) తదాక్షిపత్యాశు ముహుర్ముహుర్రహం ముహుశ్చరః ముహుర్ముహు_స్త 

దాకేపాదాకేపక ఇతి స్మృతః సో౭పతానకసంజ్ఞో యః పాతయత్యంత 
రాఒ౦తర (సుని, 1/51) 

ii) ముహురాక్షిపతి (కుద్దో గా తాజ్యాకేపకో ఒనిలః పొణిపొదం చ సంళోస్య 

సిరాస్ససాయుకండరాః (చచి 28/5054) 

2. శే కఫాన్వితో భృశం వాయుస్తాస్వేవ యది తిప్టితి స దండగర్ _స్తంభయతి 
(ఇ 5 నా 

కృ[చో దండాపతానకం (సుని. 1/5 *.53) 

li) పాణిపాదశిరఃపృష, శోబీః సభ్నాతి మారుతః 

దండవత్ _స్తద్ధగా తస్య దండకస్నోఒనుపక్రనుః (చ.1£8/51.52) 
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అ స్తరాయామాదులు 

హనుగహము ఫు 

హనుమూలమున కనుండు వాత (పకోపముచే. హనుసఅధి స్రంభించి 
అన్నము సేవించుటకు కష్టముగా నున్నచో దానిని హను గహము అందురు. 
హనుబంధనముల  రెంటినుండి దవడ(సంసనమునంది వివృతాన్యతను వేదన 

లేనటువంటి స్తబ్దక్వ్టమును కలిగించును. హనువును _స్తంభింపచేసి సంవృతాస్య 

తను కలిగించిన అదిహను[ గహమనబడును 1. 

ముందు చెప్పిన విధము ఇ (పకోపి పించిన వాతము చేత శరీరము ధనస్సు 

వం వంగిన యడల అది ధను పన్న పృ వాతమనబడును,2 

హను గహము, ధను స్తమృము--ఈ లక్షణములు అ న్తరాయావమ బహిరా 
యామ వాతములకు సామాన్య అక్షణములుగా నుండును, Tetanusకు ఇది 
తుల్యముగా నుండును, 

అస రాయామ వాతము 

బలముగా (పకోపించిన వాతము అంగుళులు రెండు మన్యానాడులు 
గుల్బము, ఉదరము హృదయము, వక్షము, కంఠము---ఈ (పదేశముల నాశ 

పన 

1, i) హను గహ స్తదా ఒత్యర్థ సోఒన్నం కృచ్భాస్ని షేవతే (ను.ని 1/53) 

11) హానుమూలె స్థితో బంధాతీ సం|సయత్యనిలో పహానూ వివ వృతాస్యత్వ మథవా 
కుర్యాత్ _స్తబ్టిమ వేదనమ్ హనుగహం చ సం_స్తభ్య హానుం 

. సంవృతవ క్ష9తామ్ (చ. చి. 28/19) 

2. ధను సుస్తుల్యం నమేధ్యస్తు సథ ధనుః స్తంభ నంజ్ఞకః (సు.ని. 1/54) 
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యించి శరీరమందలి సిరలు న్నాయువుల్కు కండరములు వీనికి  వేగముగ 

ఆక్షేపములను కలిగించును. ఆసమయమునందు నే(తములు నిశ్చలముగా నుండును. 

మన్యా స్తంభము లేక హను స్తంభము పార్శ్వ భగ్నము కలుగును, కఫమును 

వాంతి చెసికొనును, శరీర మధ్య భాగము లోపలికి ధనస్సువలె వంగును, దీనిని 

ఆభ్య సూయామము అందుక పణ్ళు కొరకుచుండుట్క వీపు వెనుకకు 

ఈడ్వబడుట శిరో గహము, జృంభ నోరుపట్టుకొని పోవుట--ఈలకతణములును 

కలుగును." 

బాహ్యాయామను వాతము :- 

ముందు చెప్పబడిన విధముగా (పకోపించిన వాతము శరీరమునకు వెలు 

పలి వైపున ఉండు స్నాయు సిరా కండరాదులను ఆ(శయించి శోషింపచేసి 

పృష్టమును గళమును వెశుకవై పునకు వంగునట్లు చేయును. వక్షము, కటి, ఊరువు 

లను వెనుకకు వంచునుః, ఇది వాహ్యాయామమనబడును*, ఇది అసాధ్యముగా 

నుండును. ధనువువ3 శరీరము స్తఎభించును.' ఉరస్సు ముందునకు ఉవికి 

యుండును. మెడ కొంకులు _స్తంభిచును, (గీవము వ్యకమగును, పచ్చుకొరుకు 

చుండును. జృంభ్క లాలా|సావమ్ము వాగ్గహము-ఈ లక్షణములతో పాటు 

1, i) అంగులీగుల్భజఠరహృద్వకో గలసం శిత; స్న్వాయు పతానమనిలో 

యదా౬౬కిపతి వేగవాన్ విష్టభాతీః _సబ్రహనుర్భగ్నపార్శ్వః కఫం 

వమన్ అభ్యంతరం ధనురివ యదా నవతి మానవః తదా ఒస్య్యాభ్యంత 

రాయామం కురుతే మారుతే బలీ (సునని, 1/54.56) 

ii) మన్యేసం,శిత్యవాతో ౬ న్హః యవదానాొడీః (పపద్యశలే అమన్యా 'సంభం కదా 

కుర్యాత్ అ _నరాయామసంజ్జితమ్ అ నరాయమ్యళతే (వా మన్యా చ 

స్తభ్యలే భృశమ్ దన్నానాం దండనం లాలాపృషాక్షేప 8 శిరో[గహః 

జ్భాంభావదనసంజ్ఞ బ్బాఒప్య నరాయామ 9శతణమ్ (చచి 28/44 45 
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ఆవేగము కరిగి రోగి మరణించును, మరణము కలుగనప్పటికిని అంగ వైకల్యము 

మాళము తప్పక కలుగును. 

అవిఘాతజ అపతానకము :- 

దండము మొదలగువాని అభిఘాతముచే ఆకేపక వాతము కలిగన అది 

అధిఘాకజ ఆకేపకమనబడును,2 

అకేపకొదులందు అసాధ్య లక్షణములు 

గర్భవాతజనిత అధిక ర_క్తసావముచే జనించిన ఆకేప వాతము అభి 

ఘాతముచే జనించిన అపతానకమ్ము అసాధ్యముబుగా నుండును 3 

అర్లితము మొదలగు ఆకేషయుక్త వ్యాధులందు వాతనేగము శమించిన 

రోగికి స్వస్తత కలుగును, కాని వాతవేగము నశింపక మరల ఆ వేగము కలిగి 
థి 

నచో కష్టకరమైన లశణములచే ఏకింపబడును. ఈ వ్యాధులు సామాన్యముగా 

వర్గ సీయములుగా నుండును. 

1, i బాహ్యస్నాయు[పతానస్టో బాహ్వాయామం కరోతి చ తమసాధ్యం బుధాః 

[పాహుర్వత్షః కటూ్యరుభంజనమ్ (సు, ని, 1/57) 

ii) పృష్టమన్యా(శితాః వాహ్యాః శాషయిత్వా సిరాః బలీ వాయుః కుర్యాద్ధమ 

స్థంభం బహిరాయామసః: జ్ఞకమ్ చాపవన్నామ్యమానస్య పృషతో నీయతే 

శిరః ఉర ఉత్జిష్య లే మన్నా _స్తబ్దా (గీవాఒవమృద్యతే దనానాం దంశనం 

జృంభా లాలా[సావశ్చవాగ్గహః జాత వేగో నిహ న్వ్యుషః వైకల్యం వౌ 

పయచ్చతి (చ. చి, 28/44, 45) 

2, కుర్వాదాకేపకం త న్యం చతుగ్ద మభిఘాత జమ్ (సుని, 1/58) 

3, గర్భపాతనిమి త్తశ్చ ళోణితాత్మిసవాంజ యః _అభిఘాతనిమ త్తశ్చ న 
సిధ్యత్య వతానకః (సు.ని, 1/59) 

గే స్వస్థస్స్యాద ర్థితా దీనాం ముహు ర్వ్వేగే గలేజఒగళతే 

పీడ్యతే పీడనై స్తెస్తెః భిషగేతా౯ వివర్హయేత్ (చం చి, 28/52) 



వాతవ్యూధు లు 81 

అపతానకమున రోగికన్నులు లోనికి ఈడ్చుకొని పోవుట, కనుబొమలు 

వ్యకముగా నుండుట్క మ్మేఢము ఏ విధముగాను ఉత్తికము కాకుండుట, స్వేదము, 

కంపమ్ము [పలాపము, మంచముమీద ను౧డి [కిందకు పడుట్క బహిరాయామము 

ఈ లక్షణములు కలిగియున్న అపతానక రోగి. చికిత్సకు ఆర్హుడుగా సుండడు 

అనగా అసాధ్యము. 

ఆఅశేపక, అపతానకాదుల చికిత్స ఫ్ 

ఆకేపక అపతానకాదులందు మొట్టమొదట స్నేహాభ్యంగము చేసి స్వేదన 

కర్మ చేయించి శిరఃశుది కొరకు శీకమగు అవపీడన నస్యము (పయోగి౨ప 
ధ ణ 

వలెను ఎ 

తదుపరి విదారి గంధాదిఘృతమును పానము చేయింపవరను. దానివలన 

వికృత వాత మధికముగా శరీరములోసికి పనరింపక నిరదోధింపబడును, 

గారి సరు. రతా య ఆల 3 2 = ఠః భదదాం౮ పది వాతఘ్న గణ దవ్యముు మొదలగు వానీచె సిద్దము చయ 

బడిన కత్రెవృత ఘృతమును పరిషేకము అవగాహము అభ్యంగమ్బు పొనమ్ము 

భోజనము అనువాసనవ స్త్రీ నన్యము, వీనికై (పయోగింపవ ౫ను, 

శా 

1, అపతానకినమ (నసస్తాకమ నక (భువమన్త న్తద్ద మే (ఢమ స్వదనమ వేపనమ 

(పలాపిన ముఖట్వపాతిన మబహిరాయా మనం బోవ కమేక్ 

పసు చి, 5/17) 

2,  తతపాగేవ స్నేహాభ్యక్తం స్విన్నశరీర మవపీడనేన తీల్షేనోపక్రమేత 

శిర ఃశుద్ద్యర్థం అన సరం విదారిగంధాదికాషథ మాంసరసతీ రదధిపక్వం 

సర్చిరచ్చం పాయయేత్ కథా హీ సాతిమా తం వాయుః (ప్రసరతి తతో 

భ1చదార్వాాది వాకఘ్ను గణ మాహృఠ్య తదేత తె తై తత 

పరి షేకావగాహా భంగ పానభోజనాను వానన న'స్యేషు మిద ధా? 

కై "స్వేదవిధానై ః స్వేదయేత్ (ను. చి, 5/18) 

కౌ (3) 6| 

అ ps 
EA €] హ్ Un 4 6 
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"స్వేదనములు [= 

"స్వేదన విధానము ననుసరించి "స్యేదనము చేయింపవ ఎను, ఈ (కింది 

"స్వేదనములు గూడా అపతానకాదులందు హితకరముగా నుండును, 

వాతము బలవ క్రరముగా నున్నపుడు సుఖోష్టముగా నుండు ఉముక్క 

పొట్టు ఎండు పేడ కరీషము మొదలగు వానిచే నింపబడిన కూపము (గోయి) 

నందు మెడవరకు దింపి కప్పియుుంచవ3ను, లేక తప్తమైన భట్టిపెగాని లేక 

అరుగువ శె నుండు రాతి పగాని వేకిగానుండునపుడు సురను చల్లి తడిసి మైన 

మోదుగాకులు పరచి రోగిని పరముండబెట్టుట ద్వారా స్వేదనము చేయింపవలను, 

లేక కృళశర, చేశవార పాయసాదులచే సుఖోష్టముగా స్వేదనము చేయింప 

భరిషేకము :- 

మూలకాది తై లమును పరి షేకాదులకు ఉపయో గింపవ ౮ను. 

పానములు :- 

అపతానక రోగికి ఆహారము నివ్వక _అహఫ్లుదధియందు వసనచూర్హము, 

మరిచ చూర్ణము కలిపి (తా గింపవ లెను. లేక మరిచవస చూర్ణములను తె లము, 

ఘృత వస మధు కలిపి (తాగింపవ౮ను. 

సంసృష్ట చికిత్స = 

వాతముతోపాటు ఇతర దోషములు సంస్ఫృష్టముగా నున్నచో ఆయా దోషా 

నుసార చికిత్సలను గూడా కలిపి చేయవలసి యుండును. 

వేగా న్తర సమయమునందు అవపీడక నస్యము (పయోగింపవల యును, 
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తామచూడ్క కర్క-_ట్క కృష్ణమత్స్య, శిశుమార వరాహా. వీని వసను 

పానము చేయింపవ లెను. 

వాళహర' సిద్ధడీరమును పానము చేయింపవనెను, లేక 

యవ, కోల్క కులుత్త మూలకదధి, ఘృత, తె లాదులతో సిద్ధము చేయ 

బడిన యవాగును పానము చేయింపన లెను.! 

జీర్ణ అపతానక చికిత్స - శోధన చికిత్స :- 

పది దినముల వరకు అపతానక వేగములు శాంతింవనిచో స్నేహకర్యు, 

విరేచనమ్ము అస్థాపనము, అనువాసనన స్తి. ఈ చికిత్సలచే ఉపచరింపనరెను., 

వాత వ్యాధులకు సామాన్యముగా చెప్పబడిన చికిత్సలను అవస్థానునారము 

(పయోగింపవరెను. రక్షెకర్మలు చేయవలెను. 2 

1, అభు క్ర్తవతా పేఠమమ్ల దధి మరీచ వచాయు క్రం అపతానకం హన్తి 

తెలసర్చిర్వ సాకొవాణి వా ఏవచ్చుద్గవాతాపతానక _ విధానము క్షం 

సంసృ్పృు నంసృష్టం కర్తవ్యమ్ వేగాన్తరెషుచావపీడం చద్యాక్ తామ 

చూడ కర్కటకృష్ణమత్స్య శిశుమార వరాహవసా శ్చాసేవేత కీరాణ్ వా 

వాతహర సిద్దాని యవకోలకులుత్త మూలక దధి ఘృత తై లసిద్దా వా 

యవాగూః (సు, చి, 5/18) 

2. ఫే స్నెహ  విరేచనాస్థాపనానువాసనై చైవం దశరా త్రాహృతవేగముప క్ర 

మేత వాతవ్యాధి చికిత్సితం చావేకేత రక్షాకర్మ చ కుర్యాడితి 

(సు, చి, 5/18) 

11) హంతి (పాగ్భోజనాత్ పీతం దధ్యమ్షం సవచోషణమ్ 

అపాతానకమనో్య౬పి వాళవ్యాధి|కమో హితః (చ, ద, 22/35) 
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ఇతర శామక యోగములు :- 

1. హారీ త కాది చూర్షమును ఘృతముతో సేవింప చేయవలను. (చ, ద్ర 

అపతం[తకము, అవస్యారము వాతవ్యాధులందు వివరింపబడిన యోగము 

లను అవస్థానుసారము [పయో గింపవరేను, 

ముఖ్యముగా రసరాజరసము, వాతకులాంతక రసము బృహద్వాత చింతా 

మణీ రసము, చింతామణి చతుర్ముఖ రసమ్ము [వాహ్మీవట్సి సమీరపన్న గరసము, 

లక్ష్మీనారాయణ రసము మహావాత విధ్వంసినీ రసము, స్వర్గభూపతి రసము 

రోగి రోగబలమును మొదలగు వానిని గమనించి ఏనిని (పయోగింపవలయును., 

జీర్ణావస్థలోను ఉపదంశాది లీనవిషజనిత స్టితులలోను అష్టమూర్తి రనా 

యనమృు మల్ల సింధూరము, సమీర పన్నగరసము (పయోగింపవరెను, 

వక్షమ్కు (తికమ్ము స్క-న్టము, మన్య వీని నా|శయించిన వాఠమునందు వమ 

నమ్ము నస్యములచే ఉపఛరింపవరను.! పకెఘాతమున చెప్పిన (క్రియలు విశేషించి 

వాత శేష్మ్యహర నస్యములు రూక్ష స్వేదములు (పయోగ్యము.2 

మన్య్యా స్తమృమున వి శేషించి పంచమం క్యాధమును గాని దళశమూల క్వాధ 

మును కాని పానము చేయింపవలె క్షస్వేదము చేయింపవరెను.? 

wr 

1, వక్ష స్తింకస స్కంధగతం వాయుః మన్యాగతం తధా 

వ మనం హంతి నస్యంచ కుశలేన (పయోజితః (చః ద్ర 

2. మన్యా స్రంభేఒప్యేతదేవ విధానం విశేషతో వాతశ్రేష్మ హర్తైర్నప్వై 
౧ 

రూక స్వేదై శోపచరెత్ (ను. చి, 5/20) 
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యోగరాజ గుగులు, వాత గంజాంకుశము, [తయోద శాంగ గుగ్గులు 

మొదలగు వానిలో తగిన జొషధములను మహారాస్నాదిక్వాధముతో ఇవ్యవ లెను, 

వాతహార తె లములతో అభ్యంగము చేయించి సాల్వణ ఉపనాహము 

చేయింపవ లెను 

(గీవాస్టమృ చికిత్స 

(గీవాస్తమృమున |పారంభమున సరక్షప తైలముతో అభ్యంగనము 

చేయించి అశ్వగంధను గోమూ[తముతో నూరి లేపనము చేయించిన తీవళూలతో 

కూడిన (గీవాస్తమృము శమంచును.! 

హను స్తమృ చికిత్స 

హను పదేశము _స్తంభించుటచే ముఖము తెరచుకొని యున్నచో హను 

(పదేశమునందు స్వేదనము చేయించి బాగుగా "స్వేదనము జరిగిన తదుపరి అంగు 

షములచే గటిగా నొక్కి_పటి చూపుడు వేళ్ళచే జారిన దవడను సెకె క్షి గడమును 
ల లు యు రాం వావ్ a 

పెకి నొక్కి. హనుసంధిని స్వస్తానమునకు వచ్చునట్లు చేయవరెను. 
రు (©) ౧ 

నోరుమూసుకొని యుండి తెరచుటకు వీలుకాక స్తమృించి యున్నచో 

స్వేదనము చేయించి మెల్లగా తెచువవ ను, 

సహ 

1. ఏ) పంచమూలీర్భతః క్వాధో దశమూలీకృతో ఒధవా 
రూత్షః "స్వేద స్తధా నస్యం మన్యా ప్రంభే (వశస్యతే (భై రం 20/25) 

11) కటుతై లేనాభ్య క్ర తే కల్కేన వాణిగంధాయాః 
శామ్యేద్ గీవా_స్హంభః శూలం మహదప్యునాయాసమ్ (భై. రం 26/26) 

రా ఆట గ కె <5 2, వ్యా త్తాననే హనుం స్విన్నాం అంగుష్టాభ్యాం (పపీడ్యచ 

(పదెశిసీభ్యాం చోన్నామ్య చిబుకోన్నామనం వాతం 

(స్వస్టం స్వం గమయేత్ స్థానం _స్తబ్బం స్విన్నం వినామయుతి 
(చ, చిః 28/102. 103) 
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జొషధములు :- 

1. పిప్పలి ఆర్షికము మాబిమాటికి నమలుచు ఉష్ణోదకముతో ష్లీవనము 

చేయించి ముఖ శోధన చేయుచున్న హను[గహము శమించును. 

2. లశునము, సె ౦ధవము, తిలతై లము కలిపి సెవింషచేయవరెను, 
యా 

3. రసోనము, మాషనిదళముల్సు సై ౦ధవ ఆర్ధిక హింగు కలిపి పిష్టము 

చేసి వడలవ? తై లమును పాఠము చేయించి సేవింప చేయవలెను, 

ఉ, (పసారిణీ తైలముతో అభ్యంగము, శిరోవ స్త్రి చేయింపవలెను.1 

ఏరో గహ చికిత్స 

శిరో గతవాతమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవలెను, దశమూల 

మాతులుంగ సిద్రతై లాభ్యంగము చేయింపవలెను. శిరోవ స్తీ చేయింపవరను.. 

ధనుర్వాతాది చికిత్స 

బా హో్యయామముు అంతరాయామము, ధను _స్తంభము కుబ్దకము మొదలగు 

వ్యాధులందు గూడా వాత వ్యాధి సామాన్య చికిత్సలే ఉపచరించుచు (పసారరిణి 

తె లమును (పయో గింపవ ను 

ధనుర్వాతమునందు విశేషించి పూయ్మవణములచే కలిగినపుడు ఎకాంగ 

నీరరసము, లేక తాప్యాదిలోహమ్ము కాలకూట రసము ఏనిని అవ oy ల వ్ Ep 
|[పయోగింపవ ఎను, 

1, భాష, వాతవ్యాధి చికిత్స Page 502.503. 

2 దాహ్యాయా మోంతరాయా మే ధను స్తంభే చ కట్ల చే 

యో ౬యం (పసారిజి త్రై లం శేన తేషాం శమో భవేత్ 

వాఠవ్యాధీమ సొమాన్యాః య్యా (కియా: కధితాః పురా 

షత; (భావ. 5 45 wa Lc 
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గృ దసి వాతము 

గృధసివాత లక్షణములు 

సామాన్య లకీణిములు 

_స్పబ్దత్క వేదన, తోడ (చురుకులు) సు_ప్పత్క లాగినట్లుండుట - ఈ లక్షణ 

ములు తుంటి నుండి [పారంభమై కటి పదేశమునకు, వృష్టభాగమునకు |కమముగా 

తొడలు, మోకాళ్ళు పిక్కలు తదుపరి పాదములకు వ్యాపించుచు ఆయా భాగము 

లందు మాటిమాటికి సృ్పందనమును కలిగించుట, పార్షిణ (మడమ) పాదాంగుళుల 

వరకు గల కండరములు వాతముచే వికృతి నొందుట వలన తొడలను సెకె త్తుటకు 

(ఉకెపమునకు) అవకేపమునకు అవరోధము కలుగును.! 

గ్భధసి భేదములు 

గృ|ధసీ కండు విధములుగా నుండును. 

1. వారకజము. 2 వాఠకఫజము,. 

వాతజ గృధసి లతణమనులు 

అధికమైన తోవ (సూదులతో పొడిచినట్లు దాధ) శరీరము వ్యకమగుట 

(560110515) జానువులు (మోకాబ్యృిపిక్కల్డు ఊరువులు నంధులు ఇవి అధి 
అవా 

న 

కా 

1, i) స్ఫిళ్చూర్వా కటివృష్టో రుజానుజంఘాపదం క్రమాత్ గృ్మధసీ స్తంభరుక్తోదై 8 

గృ హోాతి సందే మృదు వాతొాత వాతకఫా త్తం|దాగౌ రవాఒరో చకౌన్వ్వితా 
విం 

(చ, చిం 28/56) 

ii) పారి ణపక్యంగులీనాం తు కండరా యాఒనిలార్టితా 

సక్ట్నః కేపం నిగృహ్తాయాద్ గృ|ధ సీతి హి సా స్మృతా 

(సు ని 1/74) 
/ 

lii) ఆఅ, సరి. ని, 5/౮6 
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కముగా స్ఫురించుట.(అదరుట్స, స్తంభించియుండుట - ఈ లత్షణములు వాతజ 

గ 'ధసీయందు కలుగును 

వాత శేష్కజ గృ్మధస్ి లతణములు 

కమం అ షు శరీర గౌరవము, అగ్నిమాంద్యము తం[ద (దప సఠమ్ము అన్నె ద్వెషము 

అరుచి ఈ లక్షణములు కలిగియుండును. 

ఖల్తీ_గృ|ధసీయందు తీవవేదవన యున్నచో ఖల్లీ అనబడును. 
౧౫ a అ ౧ 

గృ ధసీ వాతము కటివాత అనంతరముగాని లేక (వారంభము నుండియే 

గాని 30 నుండి 50 సంవత్సరముల వయస్సు గలవారిలో అతి సాధారణముగా 

తలుగు వాత వ్యాధి, 

నచో మధ్య వయస్కులలో నూటికి 30 

నుండి ౦ చది ఈ వ్యాధిని అనుభవించి యుందురని పరిశోధకుల అంచనా 

ఇది మయ్య వయస్కులలో అధికమగుట చేత ఈ వ్యాధి మాటెమాటికి వాధ సెట్టుట 

ఈ కారణముల వలన వారు పనులకు స హోాజరగుట వలస కలుగదు కార్మిక 

తేక ఉత్పత్తి నష్టము ఎంతో ఎక్కువగా నుండునని అంచనా వేయబడినది. 

కటి గహము కటివాతము మొదలగునవి దీనికి పూర్వరూపములుగా కలుగు 

చుండును. 

1. స) వాఠశాయాం భవేతోదో దేహస్యాపి పన [కితా జానుకట్యారు సంధీనాం 

స్ఫురణం _ర్థధ్ధితా భృశమ్ వాత శేష్యాద్భవాయాం తు నిమిత్తం పస్నా 

మూర్షవం కందా ముఖ ప నెకాశ్చ భక్తద్వేషన్తధెవ చ 

(వా. (పః ర్ వ్యాధిచికిత్స, 533) 

ణి లె 
శ క r ల్ డ్ స న్యా జ్య . ఇ 

i: wa Vd hyo 
+ 

తా (అ. సం, 15/5.) 
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పర్యాయములు 

ఆయుర్వేద వాజ్యయమునందు ఈ వ్యాధికి ఈ [కింది పర్యాయ పదములు 

1. గృ|ధసీ 

౮, రింఘిలాి 

3, రం|ధణే 

వష, రాధన 

ముఖ్యముగా సంహితాకారులు సం|గహ కారులు అధికముగా (పయో 

గెంచిన పదము “గృ ధస” మాత మే, 

నిర్వచనములు 

గృ(ధసి.గ్భ|ధ అనగా గద అనబడు పకి, ఈ వ్యాధియందు రోగి గద్ద 
| (అ ఏ 

వం ఒక కాలును పట్ట పట్ట నడుచును. రనుక గద్దవంటి నడకను కలిగించు 

వ్యాధి అగుటచే గృ్మధసీ అను పేరు వచ్చి యుండవచ్చును. 

8 అరి టం కొ ది, క్షా fF జో ద క్వి దా గ న న్న ళ్ 

గృ్ధధణ నాడి లేక సియాటిక నర్వ గద్దముక్కువ 3 వంకర తిరిగి 

గ 

యుండును. అందుచేత ఆ నాడికి గృ|ధసనాడి అనిపేరు అదేనాడి నాాశయించి 

వ్యాధికి గృభధసీవాతము అనుపేరును ఇవ్వబడినదని మరి కలుగు వ్యాధి కనుక ఈ హా! 

యొక అభి పాయము. 

శి. రింఘిణీ :- వాచస్పతి మశ మాధవనిదాన వ్యాఖ్యయందు ఈ శబ్ద 

(వమోగిందెను. ఈ పదము స్కలనమును సూచించును, కటిక 

అన సూచకముగా దీనిని (వయోగించి యుండ 
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తి, రంధణి ఫ్ డల్హ్యణుడు ఈ పదము [పయోగించెను. (సు+ని 1/75) 

ఈ పదము దుర్చలత్వమును సూచించును. కటీక శేరు కాంతర తరుణాస్థి దొర్భల్య 

తకు ఇది సూచకము, 

4. రాధనా :. శారంగభధర సంహిత పె గూడార్డ దీపికా వాఖ్యానమున 

ఈ పదము | పయోగించబడినది. ఈ పదము వ త్రిడిని, పీడనమును సూచించును, 

మొత్తము మీద ఈ పర్యాయ పదములన్నియు గృ్మధస వాతమున ఆధుని 

కులచే గమనింపబడిన సం|పా షి నిదానములలోని అంశములను సూదించునవిగా 

సుండుట గమనించ దగిన విషయము, 

ఆధునిక వైద్యము నందు సియాటికా వ్యాధి గృధస వాతమునకు సరిపోలు 

ప్యాధి. లుమ్బాగో సియాటికా సిం|డోమ్, హెర్నియేటెడ్ న్యూకియస్ పల్ 

పోనస్ డిస్క్ |పో(టూజన్క్ అనునవి సమానార్ధ సూచకములుగా వాడబడును, 

పేరు వేరు పదములు పయోగించుట సందిగ్ధతకు కారణమగునను ఉదేశ్య 

గ్ర ఇటీవల అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్ట్ పెడిక్ 

తీ వావస్త ;- 0.3 నెలల కాలము ఆకస్మిక వ్యాధ్యుతృ త్తి, 

మధ్య తి వావసన్ర (Sub acute} ఫం 0-3 నెలలు [కమాను గత వ్యాధు 

త్స_శి* 

జీరావస ౩. మూడు నెలలకు మించిన కొలనముం 
వా! క 

ఇల ఇది వ నరం ఇక ge =a ల పునారావ ర్తకొవస్ట ఏ. పూర్తిగా శమీంచుట మరల మరల సంపా 

పి చుట, 
అవా 

i, Adult Arthopaedics : Richard crucss LEtal (1936) 
nl 

hurchill Edvins tone, 
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లక్షణములు :- 

మృదు కటిళూల :- కటిగహమ్ము కోటిదౌర్చల్యము కటి(పదేశమును 

కదలించుట్క వంగుట పక్క_కు తిరుగుట వంటి కదలికల వలన బాధ, వేవనా 

శామక జొషధములు వాడవలసినంత తీవ వేదన లేకపోవుట, వేదన కటిభాగ మునకు 

మాతము నియమిత మై ఉండుట. 

కటి (తికశూల :- (లోబాక్ పైన్) కటి (పదేశమున వేదన బాధ పరి 

మితముగా ఉన్నప్పటికిని అపుడపుడు వేదన ఊరు భాగములకు (ప్రసరించు 

చుండుట, త్మీవావ_స్తలో ఏ మాత్రము కటి (పదేశమును కదల్శినను వేదన అధిక 

మగుట కాని జీర్ణావస్తలో కటిక శేరుకలకు సంబంధించిన కొన్ని (పత్యేక మైన 

కదలికల వలన మాత్రమె వేదనాధిక్యత కలుగుట్క నౌడీ వికార సంబంధ లక్షణ 

ములు మాతము కలుగవు. ఇది నుందు తీవ్క జీర్ణావస్థలను కలిగియుండును. 

సుందావస్టలో ఏ. మంచ వేదన కదలికల వలన మాత్రమే కలుగు 

కౌలు పెకి లేపినప్పుడు కటి, పదేశమున వేదన కలుగదు. 
0లో Ba] enn 

లన్న గ 
గా 

వస్థలో :. పక్కలకు తిుగుఏ వలన వేదనాధిక్యత్క కటిగత 

గ్నిత, కదలికలో అవరోధము తవలికలవలన వేవనాధిక్యత్త పాద 

లు బ్ దో [సై రు ల అ న్యా ఇమ నె ఉర్షపమున అవర ధము, దగ్గుట్క ముక్కుట్క తుమ్ముట మొదై న | కియలచే 

దన అదధికమగుట-ఈ అకతణములు కలుగును. 

జీరావస్థ :. కటి (పదెళమును స్పృశించుట వలన అప్పుడపుడు వేదన డె ~~ 

గతి యందు అవరోధము పాద ఉలైపమునందు అవరోధము, 

గ్యధసీ :. వాధ _పసరణశీల వేదన ఒకే పాదమునగాని శండు పాదము 
లకుగాని తొడల [కిందివరకు కలుగుచుండును: త్యవావస్టలో ఏ కొంచెము కద 

లికబనను బాధను అధికము చేయును, కాని జర్ణావస్టలో కొన్ని కదరికల వలన 



మ్మాతమే వేదన అధికమగును. లక్షణములు ఆకస్మికముగా గాని లేక (ప్రారంభ 

మైన తదుపరి కొంతకాలమునకు ఏర్పడుటగాని జరుగును. రెండు పాదములందు 

గాని లేక ఒకే పాదమునందుగాని సు పత, తోద్క దౌర్చల్యము సాధారణముగా 

అనువ ర్తించి యుండును. 

సృర్శనముచే కటి, పాదములందు వేదనయుండును. పాద ఉలైపమునందు 

అవరోధముండును, నౌడీ వికార సంబంధిత లక్షణములు గూడా యుండును. 

కటితిక శూల మరియు గృ ధసి స్ు పైన వేర్వేరుగా 'పేర్కానబడిన 

ఈ రెండింటి లక్షణ సముచ్చయములు కలసి యుండుట. 

నిదానము :- 

గృ ధసి వాతమునకు (పత్యేక నిదానము వర్షింపబడక పోవుటవలన వాత 

వ్యాధులకు చెప్పబడిన సామాన్య నిదానమే గృధసీ వాతమునకు గూడా వదర్తిం 

చునుః 

వాతి వ్యాధులకు చెప్పబడిన నిదానములలోనే కొన్ని (పర్యేకముగా 

గ్నృధసీ నిదానమున (ప్రముఖ పాఠ వహించునని ఇటీవల జరిగిన ఆధునిక పరి 

శోధనలు నిరూపించినవి, వానిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి [కింద పేర్కొన బడినవి. 

ఆహార సంబంధ కారణములు :=- 

గ్ 

(పవాహము కలుగును, గురు సెగ ఆహార అధిక సేవనగూడా ౫ ధిల్యావస్లై 
, ఇ 

(డి జనరేషన్) ను (పేరేపించును. 

మానసిక కారణములు :- 

మానసిక ఒ తిడులు, ఉ ద్వేగము, ఖయము, నిరాశ ముదలగు కొరిణ జు 9 > 

ములు దీర్హ కాలిక -కటిగత పేశీ సంకోచమునకు దారి తీయుబదే కటి దొర్బల్యము, 

వేదన్క పాదవేదనకు (క్రమముగా కారణమగును. 
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శారీరక స్థితి మొదలగునవి--విషమ ఆసనము శయనము, విషమస్థితిలో 

నుల్చొనుట దగ్గుట, శరీరమును వ|కముగా నుంచుట, 

అభిఘాతములు, దూకుట, పరుగెత్సుట అధికమైన భారము మోయుట, 

ముఖ్యముగా శరీరమును విషమస్థితిలో ఉంచి అధిక భారము మోయుట్క పడుట, 

కుకుందర మర్మ, కూర్చుమర్మ గుల్భమర్మ వీనిపె అభిఘాతము కల్గుట; ఉత్పిష్ట, 
యా శు 

వివ ర్తిత భగ్నములు, 

ఇతర కారణములు :. 

అవ్యాయామము, గర్భణీ, మధుమేహ జన్య నాడీ వికృతులు, రాజయక్మ 

జన్య వికృతి, ఉపదంశమా ఆమవాత, వాతర క్రజ వికృతి, 

సం|పొప్తి :- 

పైన చెప్పబడిన కారణములచే వాతము |పకోపించి కటికశేరు కాంతర 

తరుణాస్టి ఫలకములను ఆశయించి వానిని తమన్హాసమునుండి చు్యుతము చేయును. 

వానియందు పగుళ్ళను కలిగించి లోపలనుండి శ్రేష్మమును బయటకు వచ్చునట్లు 

చేయును. ఆటి శ్లేష్మము పృష్ణము వై పునకు పొడుచుకొని వచ్చినపుడు పృష్టము 
అ ౧ శి టా లు 

వైపున దీర ముగా నుండు స్నాయువుల్వపై వత్తిడి కలిగి పృష్టనాడీ కవచము 

(Dura metter)ను స్నృశించును, 

ఈ స్థితిలో పూర్వ రూపములన దగిన కటివాతము, కటి (గహము వంటి 

లక్షణములు కలుగును. 

శ్లేష్మము అధికముగా బయర్వెడలుట తరుణాస్టి ఫలకము అధికముగా 

చిబ్లుట జరిగినపుడు డాని తీ వతకనుస్థానమును అనుసరించి దాని వశ్తికికి లోనగు 

నాడీ కంతువులను ఆనుసరించియు గృృధసీ అనుబంధ లక్షణములు మారు 

చుండును. ఆయా కటికశేరు కాంతర తరుణాస్టి చుగ్గతములనను సరించి లక్షణ 

ములు మారుచుండును, 
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సృష్టచ్చుతము అల్బముగా జరిగినపుడు మోకాళ్ళపై గొంతుక కూర్చు 

న్నపుడు వంగి బరువు ఎత్తునపుడు, లేచునపుడు కటియందు వేదన కలుగును 

నిలబడినపుడు విశాంతిగా నన్న పుడు వేదన ఉండదు. 

అధిక పృష్టచ్యుతమున తీ[వకటిళాల వేదన పాదమునకు ఉదరమునకు 

(పసరించుట్క దగ్గు తుమ్ముల వలన వేదనాధిక్యత కలుగును. 

పృష్టసా ఎయువునకు అభిఘాతము కలిగి కౌడా యీకిషనా నితింబనాదులు 

గృ! ధసీనాడి ఇవి రెండు పార్శ్వములందు అత్యధిక తరుకాస్థిచు 

పీడింపబడినపుడు ఉభయ పార్శ్వ గృధసీ కలుగును. వ స్తికి |కియానాశము 

కలుగును మూత్రము 'తెలియకుండనే పోవుట జరుగును, 

పార్శ్వ పృషచ్యుతి వలన అప్పుడప్పుడు కటివాతము, కమముగా ఏకపాద 

వేదన కలుగును. సామాన్య గ ఫస లక్షణములు కలుగును. 

గృధసీ ముఖ్యముగా 5వ కటినాడి మొదటి నితంబనాడీ తంతువులు దుష్ట 

చెందినపుడు కలుగును, (పధమ, ద్వితీయ. తృతీయ, కటినాడుల వలన కలుగు 

లక్షణములు (ప్రధానముగా కటి పురోభాగమునకు వంక్షణ నావి భాగమునకు 

మా తము పరిమితమై యుండును. 

రెండవ కటినాడి దూషింపబడినపుడు కటివేదన వంక్షణ భాగము వరకు 

వ్యాపించుచు ఉండును. తొడకు ముందు భాగమున వంక్షణమున దు సు_ప్తత, 

స్పర్యానాశము ఉండును. 

మూడవ కటినొడి దూషింపబడినపుడు ఊరువునకు పురోభాగమునకు మధ్య 

భాగమునకు జాను మధ్యభాగమునకు వేదన సు ప్పత స్పర్శానాశము కలుగును. 
వెల్లికిల పరుండి పాదమును పైకెత్తుటకు బోర్లపడుకొని మోకాలి వద్ద వెనుకకు 
వంచుట కష్టమ. గా నుండును. 

నాల్లవకటి నాడి దూషింపబడినపుడు లక్షణములు పిక్కల వరకు వ్యాపించి 

యుండును మెడను వంచినచో ెండు కాళ్ళు పెకెత్తుట అవరోధింపబడును. 
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ఐదన కటినాడి దూషింపబడినపడు గుల్ఫము, పాదమాల్కు అంగుష్టము, 

వరకు వేదన సుప్తత వ్యాపించును. రెండవ వేలు పృష్టభాగమున స్పర్శానాశము 

కొందరియందు పాదము వేలబడి పోవుట. మొదలగు లక్షణములు కలుగును, 

వ్యాధిత మైన పాదమున ఉట్టైపణము అవరోధింపబడును, 

(ప్రధమ నితంబనాడి దూషింపబడినపుడును యించు మంచు యివే లక్షణ 

వ్యాధి నిరయము 
మా 

గెడకగత్కి శరీర ఆవయవములస్టితి వక్రత, స్తబ్దత, పొద ఆకుంచన 

(పసారణ్య ఉతేపణ, అవలేవణములు బాగుగా పరీక్షించి వ్యాధి నిరయము చేయ 
చ్ డి ణ 

వఐను, 

మాంసపేశీల్కు స్పర్శ-వీనిని పరీక్షింపవలెను. సాధారణ స్థితిలో వెల్లి కిల 

పడుకొని పాదమును 900 వరకు పెకి లేపగలిగి ఉండవలెను, లేనిచో వికృతి 

చెందినట్లు భావింపవలసి యు_డును. సైట్ గ్ రె జింగ్ స్ట్ అందురు. 

బోర్లా పడుకొని మోకాలును వంచుట చేయించి పరీకషీింపవను, 

రక్తృ మూత పరీక్షలు కటిపదేశ ౫ రే పరీక్ష, సి. ఏ టి మొదలగు 

పరీక్షలు వ్యాధి కారణమును తీ/వతను నిగయించుటకు సహకరించును.] 

ఊరు స్తంభము సంధివాతము, వీనినుండి గృధసీని వేరు చేయవలసి 

యుండును, 

1. i) Richard Cruess Etal (1936) Adult Arthopaedics : 

Churchill 

ii) Cyriese J. Livingstone - Text book of Arthopaedic 

medicine. 
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వాదదాహము, పాదహర్షము, మొదలగు వానినుండి గూడా గృధసీ వేరు 

చేయవలసిన అవసరము ఒక్కొక్కుపుడు కలుగు చుండును. 

గృ్మధసి చికిత్స 

గృ(ధసీ వ్యాధియందు |పారంభమున వమనము చేతగాని విరేచనముచే 

గాని శోధనలు, పొచన క్రియలు నిరామముగ నుండి ఆగ్ని దీప్తి కలిగించిన 

తదుపరి వ స్తికర్మ చేయింపవలెను, (పారంభమున ఊర్ద్వ శోధనము చేసిన 

తదుపరియే వ స్తికర్మ చేయింవవరను, అట్లు చేయనిచో బూడిదలో పోసినట్లు 

స్నేహము నిరర్హకమగును 

సిరావ్యధనము గుల్ఫ కండరమునకు మధ్యనుండు సిరను వ్యధనము చేయ 

వవను, అదే (పదేశమున అగ్ని కర్మను చేయుట గూడా (పశ_స్తముగా 

నుండును, 

జు 

1, i) అ _న్లరాకండరా గుల్భం సిరావ_స్త్యగ్ని కర్మచ గృ ధసీమ [ప్రయుంజీత 

ఖల్ల్యాం తూష్టోపనాహనమ్ పాయ సెః కృసరెర్మా-నసెః శ స్తం తైల 

ఘృతానితె 8 (చ. చి. £8/! 01.102) 

ii) చక్రపాణి పెదానికి 

iii) గృ దసీ విశ్వాచి కోమక శిరః ఖంజ పంగులవాత కంటక పాదదాహ న రగా 
పాదహర్షాపబాహుక బాధిర్య ధమనీగత వాతరోగేమ యధోక్రం 
యధో దేశం చ సిరావ్యధనం కుర్యాత్ అన్య తావదాహుకాతీ వాఠవ్యాధి 

చికిత్సితం చా వేక్షేత (ను. చి. 5/23) 

iv) గృధసేస్యార్హం సమ్యక్ పాచనాధై విళోధితమ్ జ్ఞా త్యాదరం (పదిప్తాగ్నిం 

వస్తిభిః సముపాచరేత్ నాదొవస్తివిధిం కుర్యాద్ యావదూర్హ్వం న కుద్ధ్యతి 
"స్నేహో నిరర్షకం _స్తస్యభన్మ ద్యెవాహు తిర్యధా (చక, ద_క్త్ర 

v) గృధ్యస్యా రం వరం సమ్యు గేకేణ వమనేన వా 

జాతా విరామం దీప్తాగ్నిం వ స్తిభినస్ఫముపాచరేత్ (భా. (ప్ర 
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శ స్ర్రకర్మ 

జంఘా (పదేశమున స్నేహ స్వేదములు చేయించి పాదమును బాగుగా 

మర్షించి గృ|ధసీని మెల్ల మెల్లగా కనిషికా అంగు? కండరములోనికి నేర్పుగ 
ది a 0 ౧ ట 

గంధివలె వచ్చునట్లు చేసి దానిని శస్త్రముచే విదారణముచేసి |ప్రవాళాంకురమువలె 

నుండు దానిని గుర్తించి తీసివేసి అస్టానమునందు అగ్ని కర్మను చేయవ 3ను, 

తదుపరి యష్టిమధుకము చన్సనము. వీని కల్క_మును లేపనము చెయన ను. 

ఇందవప్రై మర్మకు నాలుగంగుశములు కింద సిరావ్యధనము చేయ 

వన చెను, 

ఈ [కియలన్నింటిని చేసినను శమించనిచో కనిస్టికాంగుశిపై దాహకర్య 

చేయవరెను, 

శామక యోగములు 

1, ఏరండ తైలము గోమూ తము కలిపి పిప్పలీ చూర్ల్ణయుక్కముగా (తాగ 

వరను. దీరకాలబజ వాతరఫజ గృ ధస శమించును. 
ము 

2. తగర మూలము (తకముతో నూరి పానము చేయింపవవను,. 

3 దశమూల కషాయముతో గాని శొంఠి కషాయముతోగాని ఏరండ తైలము 

కలిపి సేవింప చేయవలెను, 

4, బృహన్నింబ సారము నీటితో పానము చేసిన అసాధ్య గృ సీ గూడా 

శమించును, 

ర్, ేఫాల్రీ ప_తక్వాధము సేవించిన దు స్తరమెన గృ|ధసీ గూడా శమించును. 

6. _ ఏరండ బీజకల్క-సిద్ద కీరపానముచే గృ(ధస్క కటిశూల శమించును, 

కా. (3) 7 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15, 
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ఎరండ మూలాది క్యాధముచే వంకణ వస్తి గృ|ధసీ శూలలు 

శమించును. 

సహస్యాది క్వాధము ఏరండ తైలంతో సేవించిన నష్టగత్తి సు_ప్పతతో 

కూడిన గృ|ధసీ గూడా శీ ఘముగా శమించును. శీ ఘగతికల వాడగును. 

రాస్నా స_ప్పక కాధము జంఘ ఊ రుపృష్ట (తికపార్శ్వ శూలలతో గూడిన 

గృధ సీని శమింపచేయును, (భా. [ప 

వాజి గంధాది తైలము (యో. ర) పానమునకు వ_ఫికి [పయోగించిన 

గృధసీ శమించును. 

'సెంధవాడి తైలము (యో. ర) పై విధముగనే గృధస శామకము. 

ఆభాది చూర్ణము (యో. ర) అస్థి సంధి, సాయ మజ్జాగత వాతములను 

కటి[గహము, గృధసీ వీనిని శమింప చేయును, 

ఇటీ అల్ల పత్ట్యాది గుగ్గులు (భా. (ప్ర 

(తయోదళశాంగ గుగ్గులు, ద్వా తింశతి గుగ్గులు షడశీతి గుగ్గులు, సింహ 

నాద గుగ్గులు ఆభాగుగ్గులు, లాక్షొది గుగ్గులు-ఎనిని అవస్థాను సారము 

(పయోగింప వచ్చును, 

రసోన సిండము కుదేరపాక్క లశునపాక్క ఏరండపాక మొదలగునవి 
అవసానుసారం (పయోగ్యము. 

(ఇ a 

గృ(ధసీయందు వీ కర్మకై సైంధవాది తెలమ్కు బలాత్రై లము, 

(పసారిణీ తెలమి మహానారాయణ తైలము మొదలగునవి వాడదగును. 

బాహ్య (ప్రయోగములు 

గుంజాఫల లేపము గృ(ధసి హరముగా మంచిపని చేయును. 

విషగర్భ తై లము, రాస్నా పూతీక తెలము పైనవప్తి కొరకే చెప్ప 

బడిన తె లముళ్ళా నిర్లుండీ తైలము, ఇవి అభ్యంగమునకు | పయోగింపనఐను, 
రూ ౧ యె ఇ 
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ఇతర జొషధములు 

కుబ్ది వినోదరనము (ర, ర. న) వాతగజాంకశము (థె. ర.) వాత 

గజేం[ద సింహరసము (ఖై, ర వాతరాక్షసము గుంజా గర్భరసము (యో.ర.) 

మొదలగునవి (పయో గింపవచ్చును. 

భుజంగా సనము గృ ధిస్కీ కటిశూలలను శమింప చేయుటలో వళ _సన 

ముగా నుండును. 

విశ్వాచి వాతము 

బాహువు యొక్క పృష్ట పె భాగము నుండి చేతివేళ్ళ యొక్క 

పై భాగము వరకు వ్యాపించియుండు కండరము (లేక మహాస్నాయువు 
Brachial nerve) ను (పకోపించిన వాతము ఆ శయించి వేదన తోదలను 

కలిగించుచు హస్తము యొక్క ఆకుంచన (పసారణాది కర్మలను మీణింప 

చేయును. ఈ వ్యాధిని విశ్వాచీ అందురు. 

ఈ వ్యాధి మన్యా (పదేశమందలి పృష వంశ కశేరు కాంతర తరుణాస్టి 
యు 

ఫలకముల చ్యుతి వలన గృథసీ వలెనే కలుగు అవస్థ, హస్తగత నాడులు దూషింప 

బడుట వత్తిడి కలుగుట వలన ఈ వ్యాధి కలుగును. 

చికిత్స : 

1. _విధిననుసరించి సిరావ్యధనము చేయింపవలయును, వాతనాశకమైన ఇతర 

[క్రియలు చేయవలెను .2 

1 (i) తలం (పత్యంగులీనాం తు కండరా బాహుప్పష్పృతః 

వాహ్యోః కర్మక్షయకరీ విశ్వాచీతి హి సా స్మృతా (ను.ని.1 /75) 
2 సు, చి. 5/23 
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2. దశ మూలములు బల్కా మాష వీనిక్వాధమున త్రై లము ఘృతము కలిపి 

సాయంకాలమున భోజనానంతరము పానము నన్యము చేయించిన విశాషచి 

వాతము శమించును, అపవాహుకమును హరించును, 

3, మాషాదితె లము భోజనాంతరము పానము చేసిన బాహుళోష్క ఆప 

బాహుక్క విశ్వాచీ పకి ఘాతాదులు శమించును.3 

4. (పతాప లంకేశ్వర రసమ్ము లక్ష్మీ విలాసము అవస్థానుసారము ఇవ్వ 

వను, (ర. తం. సా) 

ఖలీ వాతము 
య 

తీవమైన వేధనతో కూడిన గృ[ధస్కీ విశ్వచీ వాతములు ఖల్లీ అనబడును. 

ఖల్రీ యందు పాదములు పిక్కలు, తొడలు చేయి యొక్క మూలము. 

వీటన్నింటియందు మెలి పెట్టుచున్నట్లు బాధ కలుగును. 
(oa ౧౫ 

ఖ ల్లీ వాత చికి త్స 

ఖల్లీవ్యాధియందు తై లము ఘృతము కలిపిన పాయసము, 'కృశరము 

మాంసమ్ము వీనిని సుఖోష్టముగా ఉపనౌహముగా |(పయోగింపవలెను*3 

1(0చ ద (11) భాప, వాతవ్యాధి చికిత్స 

2 (i) విశ్వచీ గృ(ధసిచోక్తా ఖల్తీ కత రుజాని ఏతా (అ. సం, నిం 15/57) 

(1) ఖల్లీ తు పాదజం ఘోరుకరమూలావమోటనీ (చచి. 28/57) 

3 ఖల్లాంతూప్టోపనాహనం పాయససై కృసరైర్యాంపైఃశ స్తంతై లఘృతాన్వితె 8 

చచి. 28/101) 
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స్నిగ్ధ ఆమ్ల లవణ దవ్యములతో చేర్చిన స్వేదనములు, మర్షనములు, 
య 

ఉపనాహములు (పయోగింపవరెను.! 

(౮ జా కష్టము సైంధవ లవణము కల్కముచేసి చుక్రతైలముతో క 

సుఖోషముగా మర్గన చేసిన ఖలీహల శమించును.? 
(3 © ౧ 

(పతావ లంకేశ్వర రసము స్వర్ణ (పధాన లక్ష్మీ విలాస రసము ఆవస్థాను 

సారము ఇవ్వవలను, (ర. తం.స్తా 

[(కోషుక కీరక వాతము 
రలు ణు 

జాను మధ్య భాగము నందు వాత ర_క్తముల వికృతిచే అధికమైన వాపు 

కలిగి నక్కతల వంటి ఆకారముతో మిష్యటమైన వేదనతో కూడి యున్నచో 

దానిని |కొమ్పుక శీర్షక వాతము అందురులి 

చికిత్స: 

విధి ననుసరించి సిరావ్యధనము చేయించి సామాన్య హాత వ్యాధి చికిత్స 

లచే ఉపచరింపవ లెను.4 

గుడూచ్చి (తిఫలా కాషధముతో గుగ్గులును (వయోగింపవ లను, 

1. ఖల్య్యాం సిగామలవదే 8 "స్యేదమదో పనాహనమ్ (చంద 22/65) 
ళం చ్చ (enn 

లా ఎ అ = ళీ భ్ ఇంప ద నరో క్ి అచ గ 
బే, కుష సెంధవయోః కల్క-_రచుకతైల సమన్వితః సుఖి ష్టోమర్టినేయోజ్యః 

ఖల్లీరూల నివారణః (చ.ద, 22/64) 

3, _ వాతఠతళోణితజ్క శోఫో జానుమధ్య మహారుజః 

శిరః(కోమ్టుకపూర్వం తు స్టూలః (కోస్టుకమూర్చవత్ (సు.ని, 1/76) 

4 సుచి. 5/23 
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ఏరండ తైలమును 10.15 మి.లీ నాలుగు 'రెట్లు పాలతో సేవింప చేయ 

వనవను, 

విడారీ కంద చూర్తమును దుగ్గముతో పానము చేయింపవరెను.! 

ఖంత పహొతము 

_పకో పించిన వాతము కటి (పదేశము నాాశయిం చి ఒక తొడ యందలి 

కుండరిములందు (సిరా స్నాయు నాడు లందు) వ్యాపించినపుడు కుంటి తనమును 

కలిగించును, దీనిని ఖంజవాతమని అందురు.2 

ఈ లక్షణములు మోనోప్లజియా (Manoplegia) కు పోలియుండును. 

Ee < So. ee వ. 
సించన ము ఆస్థావనవ స్తీ బషిచనముు, గుగ్గులు (పయోగము, 

ఐసీ - ఈ ,కియలచే నపీనముగా జనించిన ఖంజవాతమును ఉపకరింపవనను. 
నా జ 

విధ ననుసరించి సిరావ్యధనము సామాన్య వాత వ్యాధి చికిత్సలచే ఉప 

చరింప వవనన్లి సు శుకుని అభిపాయము.! 

1. గుగ్గులుం కోష్టుశర్షై చ గుడూచీ తి ఫలాఒన్ముసా &ీరేజైరండతైలుం వా 

పిబేద్వా వృద్దదారకమ్ (చంద. 22/62) 
2. వాయుః కట్యారు స్థితః సక్ష్నః కండరామాక్షి పెధ్యదా 

ఖం౦జ_స్తదా భ వేజ్జంతు 8 పంగుః సక్త్వనో ర్వ్వయోర్వథాత్ (సు.ని, 1/77) 

3. ఉపచారేదభినవం ఖంజం పంగుమధాపి వా 

విరెకాస్థాపన "స్వేన గుగ్గులు స్నెహదిస్తీఫీం(భాం ప) 

కీ నుచి, 5/23 
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పంగు వాతము 

ఖంజ వాఠమునకు చెప్పిన విధముగనే (పకోపించిన వాతము రెండు తొడ 

లందలి కండరములందును వ్యాపించి కుంటితనమును రెండు పాదములకు కలిగిం 

చిన అది పంగువాతము అనబడును.! ఈ సతిని Diplegia డె'ప్పేజియా 

అనదగును, 

చికిత్చ : 

ఖ౧జ వాతమునకు చెప్పిన విధముగా ఉపచరించవఐను, 

కలాయ ఖంణము 

నడచుటకు _ప్రైరంభించు సమయమున వణుకు కలుగుట్క కాళ్ళు కుంటుచు 

నడచుట, పాదములందలి సన్ఫిబన్సము లన్నియు శిధిలములగుట. ఈ లక్షణములు 

కలాయ ఖంజవాతము నందు కలుగును. 

ఇది లేధరిజమ్ (Lathyrism) అనబడును. కలాయజాతికి చెందిన కేసరీ 

పప్పు తినుటచే ఇది ఉత్పన్నమగును మరికొన్ని ఇతరపప్పు ధాన్యములు గూడా 

ఈ స్టీతి కలుగుటకు కారణములుగా గు ర్రింపబడినవి, ఉదా * అంరకొటా 

(Viseia Sative). 

చికి త్స ‘ 

ఖంజవాతీమునకు చెప్పిన విధముగా చికిత్సింపవంను, స్నెహకర్మను 

విశేషముగా చేయవ ను ఎ 

1, సుని. 1/77 

2 (హృక్రమాన్ వేపతే యస్తు ఖంజస్నివ చ గచ్చుతి 

కలాయఖంజం తం విధ్వాన్ముక్తసంధి పబంధనమి (సుని. 1/78) 

3, |రమః కలాయఖంజస్య ఖంజ పంగు గో్యోరివ స్మృతః 

షాత్స్నేహనం కర్మకార్యమ త విచక్షజైః (భా ప్ర 
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కు బ్ర వా తము 

(పకోపించిన వాతము వక్ష స్టలమునగాని పృష్టమునందుగాని | కమముగా 

ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చునట్లు చేసిన అది కుద్దిత్వమని అనబడును. 

చికిత్స; 

నబత్వమునందు వాళహరమురై న స్నేహములు దశమూలములు మరియు 

ఏఏంప చేయవలెను. అధికముగా వృద్ధిచెందిన కుదబ్దత్వము 
అసొధ్యముగా నుండును, 

వాతరంటర ము 

కొలిముడిమ (ఖుడతము) నందు ఆ|శయిం యున్న హితము ఏషమస్థ్రలము 

అ.ము నడదుటవలన గాని శ్రముచేకగాని (పకోపిఎచి వేదనను కరిగించును* ఇది 

ధి లేక కార్కేనియస్ స్పుర్ (Calcaneous spur) అనబడును, 

Sprain Ankle నందును ఇవియే లక్షణములుండును, 

ధియందు మాటిమాటికి సిరావ్యాధనము చేయించి రక 
అక 

1, i) హృదయం యని వా పృషమున్నతం | కమళః సరుక్ 

కుద్గో వాయు క్యడా కుర్యా త్తదా తం కుబ్రమాదిశే తొ (భాషపై 

11) వాతమ్రైర్దశమూల్యా చ నవం కుద్దిముపాచ రేతి 
అ బు గాజా ఆ ౨, అక . ల వ సాహా ధ్యా సర'సైర్వా=పిపవృద్దంతం వివర్లయేత్ (చంద 2/౮ ) 

2 i) న్య ప్రతు విషమం పాదేరుజఃకుర్యాత్ సమీరణః వారకంటక ఇ'త్యేష 

తా (4 లే రి ఒలు విష్టాయఃఖడకా శ్రితః (సుని. 1/79) 

{ih అం Yo de 15 j55 1 అ సెం, సి Lo; 



వాతవ్యాధులు 105 

మోత్తణము చేయింపవలను, ఏరండ తె లమును పానము చేయింపవలెను. తప 

సూచీతో దోహకర్య చేయింపవలెను.] 

పొదదాహ ము 

పిత్తము రక్తములతో కూడిన వాతము విశేషించి నడుచునపుడు రెండు 

పాదములందును (పాదతలములందు]) దాహమును కలిగించును, దీనిని పొదదాహ 

మందురు. 

చికిత్స: 

వాతకంటకమునకు చెప్పిన విధముగా సిరా వ్యధనాది |కియలచే ఉపచరింప 

వరెను. వాతరక్త చికిత్సా |కమమునాచరింపవరను, శతధాతమృతమునందు నాగ 

కేసరకంటక చూర్తముకలిపి లేషనముచేసి దశమూల క్వాధములో సేకము చేయింప 

వలెను. దీనిచే పొదదాహము శమించును, 

నవసీత లేపముచేసి "స్వేదనము చేయించిన హస్తపాద దాహము శమం 

ను 3 చును. మసూరపప్పు శృతశీత జలముతోనూరి లేపనము చేయవలను. 

1, రకావసేచనం కురాషదధీక్షణం వాతకంటఏ కే పిబేదేరండశతై లం వా దహేెత్ొ 

సూచీఖిరేవ వా (చద, 22/63) 

2 i) పొదయోః కురుతే దాహం పితా స్ఫుక్సహితో ఒనిలః 
తాట 

విశే షతశ్చం[కమణాత్ పాదదాహం తమాదిోోత (సు+నిం 1/80) 

11) అ, సం, ని. 15/59) 

3. 1) శిరావ్యధః పాదదాహే వాతకంటకవత్ (కియాశీతధాత ఘృృతోన్మిశై9 

ర్నాగ కేశర కంటక ౩ పిషెః (పలేపః సెకశ్ళ్చ దశమూల్యంబునే ష్యతే 
లు (oa) 

(=m 

ఆరివ్య నవనీశతేన స్వేదోహస్తా విదాహహో (చ.ద, 22/589) 
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పొవహ ర ము 

కఫము వాళముతోకూడి (పకోపించుట చేత రెండు పాదములందు హర్షము 

సు పక (స్పర్శజ్ల్ఞాన రాహిత్యము కలుగును, ఇది పాద హరమ అనబడును.! 
అథి ల య 

చికి త్స ; 

అగ్నితోత ప్రము చేయబడిన ఇటుక ముక్కలను కాంజికములో వేయుట 

వలన ఉత్పన్నమైన భాష్పముచే "స్వేదనము చేయించినచో పాదహర్షము శమిం 

చును. సిరాష్యఫనము చేయింపవరెను కఫవాతహర చికిత్సలు చేయవలెను, 

అంసళోష మరియు అపబాహుక వాతము 

అంస (ప్రదేశమునందుండు వాతము ఆంసము యొక్క. సస్థి బస్టములను 

శోషింప చేయుటచే అంసళోష కలుగును, 

అ౨స (వదేశము నందుడు వాతము అచటి సిరలను సంకోచించ చేయు 

టచే అపబాహుకము అను వ్యాధి కలుగును. వాగ్భటుడు రెండింటిని కలిపి 

అపబాహుకముగనే పరిగణించెను, 

1. _హృాష్యఠళ్చరణా తున్య భవతళశ్చ | పను_ప్తవత్ పాదహర్గః ఏష్టైయః 
కఫవాత | పకోపజః (సుని, 1/81) 

లై 1) అగ్నిత పష్షకాఖండం కాౌంజికై ౩ పరిషిచ్య తు తద్వాష్పస్వేదనం కౌర్యం 

పాదహర్గ్ల వినాశనమ్ (చద 22/60) 

(స) పాదహంర తు కర్పవ్యః కఫవాత హరో విధిః (భాస 164) 

3. _హంసదేశస్థితో వాయుః శోషయత్వాం=.సఐ ంధనమ్శి రాశ్చాకంచయ తత 
సోజనయత్యవబాహు కమ్ (నుని. 1/82) 
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చికి త్స $ 

బాహు శోషమునందు భోజనానంతరము మహాకల్యాణక ఘృతమును 

పానము చేయింపవ లెను. 

ఇతర వాతవ్యాధి చికిత్సలచే ఈ రెడు వ్యాధులను ఉపచరింపవ ఎను. 

ఈ వ్యాధియందు ర క్తమోక్షణము చేయింపరాదు. అపదాహుకము కఫస్థానమందు 

కఫావృతవాత జనిత మగుబచే రూక స్వేదములు హితకరముగా నుండును.! 

బలామూల కష్టము సెం ంధవలవణముకో కలిపి పానము చేయింప 

వరను. దీనిచే బాహుళోష శమించును.౫ 

అపబాహుక చికిత్స : 

శీతల జలముతో నస్యము చేయింపవవెను, మాషరనముతో నస్యము 

చేయించిన బాహువు వ వ జముతో 3 సమానముగా బలమును కలిగించును, జింగినీ 

క్వాధముతో గుగ్గులును పానము చేయింపవ వెను, 

బలామూల కాషధముగాని పారిభ[ద క్వాధముగాని ఆత్మగుపా స్వరస 

మును గాని పానము చేయించిన అపబాహుకము శమించును.3 

తి కభాల 

సిక్ (తుంటి అసులకును వృషవంశ అసులకును గల సంధి భ గమునకు 
థి ము థు 

(తికమని పేరు. ఆ సంధియందు వాత (పకోపముచే భాల కలిగినచో, అది (తిక 

సూల అనబడును 
వ. 

ఇ mG nh DBO ఏ డాం ఆరామ ఇహం క చంద ౨/౨8). 
1, iy వాహుళ ము పిబెత్ సర్చిర్భు క్యా కల్యాణకం మహాత్ (చ ద, 22 | } 

చిం 5/23 మరియు డల్లణ వ్యాఖ్య సు 

2 భా*|వ, వాతవ్యాధి చికిత్స 820 

భా అన 
ఏం న 82,33 

ళ్ క్ అట, అలీ ఇవీ నాపి గ ~ న! ళ్ టీ తేన యౌ 

4, స్ప్నీగ్గస్తాకి వృష్టవంశాస్టిష్నిర్య ధి స్తే త్రి)కం మతం తత వాతి 

పీడా |తికశూలం తదుచ్యలే 1 (భాం (ప, 1/1) 
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ఇ 69250250 అనబడును. 

చికిత్స: 

_శ్రికకూల యందు వాలుకా "స్వేదము వాగుగాచేయుట హితకరముగా 

నుండును, 

క్ పలికిల వరుండున ట్లు చేసి తికసంధి (పచెశమునకు "స్వేదము 

కలుగునట్లు పిడకల నిష్పుగల కుంవటితో ఊష్మ స్వేదము చేయించిన |త్రికకూల 

శమించును. వమనమ్ము నన్యము హితకరముగా నుండును. 

తయోదశాంగ గుగ్గులు 1 (గౌ యిచ్చినను (తికశూల శక గహమ్బు, 

జాను గహమ్ము హృద్గహము, ఖంజ్క గృ ధని పకెఘాతము అస్ట్ర సంధి 

మజ్జాగత వాఠ వ్యాధులు శమించును, 

పంతణ సంధిభూల చికిత్స 

తగరమూలము త|క్రముతో నూరి పానము చేయించిన వంక్షణ _దేశముని 

కలుగు శూల శమించును,2 

కరఖభూల 
౯ 

హనునంధి, శంఖ (ప్రదేశము శిరస్సు, (గీవము ఈ స్థానములందు 
భేదనము చేయుచున్నట్లు కర్ణిమునందు కూల వాత[పకోవముచే కలిగినచో అది 

కర్తశూల అనబడును. 

1, i) కారయేదా్యాలు కా స్వేదం (తికశూలే (ప్రయత్నతః 

యద్వాదస్తాత్కరీషాగ్నిం ధారయెత్సతతం నరః (ధా. (ప. 115) 

11) చందం 22/22 

2 భై* ర 26/73 

ఏ, హనుశంఖశిరో|గీవం యస్య థిందన్నివానిలః 

కరయోా; కురుతే శూలం దదోఖ నయ నం బే os ; న స్ట Yh} అం తల్ల శూలం తదుచ్య థ (నుని 1/84) 



వాతవ్యాధులు 
109 

చికి త్చ ఫి 

తై లము, మధు, సైంధవ లవణము కలిపి సుఖోష్టముగా కర్ణపూరణము 

చేయవ ను. 

అజామూ[త మధుతై లములను కలిపి కర్ణపూరణము చేయవ వను, 
L 

మాతులుంగాది తె లము బేక శు క్తాదితై లము కర్గమునందు వేయవ రను. 

నాడీ 'స్వేవముచే "స్వేదనము చేయింపవలెను. వాత వ్యాధి చికిత్సలు ఉత్తర 

తం, తమున చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవను,]ే 
' 

బాధిర్భము 

శబవహా (సోతస్సులందు శుద వాఠముగాని కఫొవృత వాతముగాని అవ 
యలు 

లు 

రోధించినచో బాధిర్యము కలుగును. 

ఉత్తర తం[తమున కర్ణరోగముఐందు చెప్పబడిన చికిత్సావిధానముచే ఉపచ 

రింపవరెను. సిరా వ్యధనము ఇతర వాత వ్యాధి చికిత్సలచే ఉపచరింపప ఎను. 

మూక మిన్మిన గద్దత వాతము 

కఫముకోకూడిన వాతము శబ్దమును వహించు ధమనులను అవరోధించు 

టచే మనుజుని భాషణాది (కియలను న9౦పచేయుచు మూకత్వమున్తు మిస్మినత్వ 

మును బేక గద్గదత్వమును కలిగించును 4 

1. సను. చి. 5/24 

2, యదా శబ్రవహం (సోతో వాయురావృత్య తిషతి 

కుద్దః శ్లేష్యాన్వితో వాఒపి బాధిర్యం తేన జాయతే (సు.న.1/83) 

వెం సుం. చి ౦/24 

4. ఆవృత్య సకఫో వాయుర్ణమనీః శబ్దవాహి సీః 

నరాన్ కరోత్య(కియకాన్ మరాకమిని్మన గద్గదాన్ (సున్, 1/85) 
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చికిత్స : 

స్నెహగండూష ధారణము, కల్యాణకా లేహాము కే గాం సేవింపచేసిన 

శమించును.! సారస్వతఘృతము పానము చేయింపవలెను. (భా. (ప్ర 

జిహ్వా స్తంభము 

వాతము జిహ్యయందలి వాక్కును వహించు శిరలను ఆశయించి జిహ్వను 

స్తంభింపచేసిన అన్నపాన సేవనకున్తు వాక్కునకును అశక్యత కలుగును,” 

చికిత్స; 

అవస్టానుసారము వాత వ్యాధి చికిత్సలు అర్హత వాతోక్త చికిత్సలు చేయ 

వలను చే 

పలాపము 

స్వకారణములచే (పకోపించిన వాతము అసంబద్దముగాను నిరర్హకముగను 

మాట్లాడుటను కలిగించిన అదే (పలాపము అనబడును 4 

చికిత్స: 

తగరాది క్వాధము పానము చేయించిన (పలాపము శీ(ఘము గా 

శమించును ,5్ 

లజ జపపనవననయు పకన 

1. _వాతాద్వాగ్గమనీదృషా స్నేహ గండూషధారణమ్ (చద. 22/19) 

2, వాగ్యాహినే శిరాసంస్టో జిహ్వాం _స్రంభయతే౬నిల; 

జిహ్వా స్తంభః సతేనాన్న పానవా క్వేస్వనీశతా (భా.|ప 44) 

3, జిహ్వా స్తంబే యధావస్థ్రం వాతవ్యాధి చికిత్సితం 

సామాన్యో కా (క్రియాచతార్టితస్యాపి పొ తా మతా (భా.[పం 45) 

గీ “9 య Na బారో నగా 4 స్వ హాతు కుపితాద్వాతా సంబద్దం నిరర్ధకం వచనం యన్నరో (భు తే 

స |పలాపః |పకీర్థితం (భా, [ప 50 
అ 

. (౨ వో & 
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బుజించునపుడు మధురాది రసములయొక జ్ఞానము జిహ్వ్యూకు తెలియ 

నిచో దానిని రసాజ్ఞానమని అందురు.! 

చి కి త $ 

సె ంధవలవణమ్ము తికటుక ములు అవవేశతసము_పీనితో నాలుకపె ఘర 
లా ఈం యు రె 

ణము చయవలెను, 

కిరాత. తిక్తాది కల్కము ఘర్షణము చేసినను రసాజ్ఞానముు శూన్యత 

శమించును జీ 

త్వక్యూన్యు వాతము 

స్పర్శగాని, శీతోష్తములనుగాన్ని మృదు కర్క్మశత్వములనుగాని చర్మము 
(గహింపలేనిచో దానిని త్వక్ఫూన్యత అందురు.3 

చికి త్స థ 

త్వక్యూన్యతయందు మాటిమాటికి ఆ |పదేశమున ర క్రమోక్షణము 

చేయించవలెను, సైంధవ లవణము ఆగార ధూమము తై లముకలిపి లేపనము 

చేయదలెను . 

1. భుంజానస్య నరస్యాన్నం మధుర పభృతీనసాన్ రనజ్ఞాయన్న జానాతి 

రసాజ్ఞానం తదుచ్యతే (భా. _ప 

2 భౌ (ప. 55.58, 

ఏం స్సృశ్యమానా త్వచా యాతు కీతోష్టం మృదు కర్కశం 

న జానాతి బుధె న్వకృహన్యేతి పరికీ_ర్టీతా (భు. (వ. 59) 

4 సు _ప్పవాతేత్వసృగో్మకం కారయేదృహు ళో భిషక్ 

దద్యాచ్చు లవజాంగారథధూ మైవై లసమన్వ్వితై ౪ (భావ, 60) 
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తూనీ వాతము 

మలాశయ మూ తాశయములనుండీ వేదన ఉత్పన్నమై (కింది భాగము 

సకు వ్యాపించి గుదమును మూ లేం దియములను పీడించుచున్నచో అది తూనీ 

వాతము" ఆనబడును + 

ఇది Renal colic (రీనల్ కొలిక్ నకు తుల్యముగా నుండును, 

చి కి త్స : 

'స్నేహలవణముగాని లేక పిప్పల్యాది చూర్ణముగాని ఉష్ణోదకముచే పానము 

చేయింపవలెను. హింగు యవక్షారము ఘృతముతో సేనింప చేయవ రను. 

వస్తులను, స్నేహ వస్తులను పయోగింపవరెను. హింగ్వాది చూర్ణము 

(సుచి ఉదరశూల్క వ స్టిశూల, ఆనాహ్క ఆధ్యాన్వ తూసీ (పతి తూనీవాత ము 

లను శమింపచేయును. 

(పతి తూని వాతము 

గుదము, ఉపస్థలనుండి వేదన ప్రారంభమై ఊర్థ్వభాగమునకు వ్యాపించి 

వేగ పూర్వకముగా పక్వాశయమునందు వేదన కలిగించుచున్న (పతి తూసి 

అనబడును. 

ఇవి ఆం[తహల లేక Intestinal colic కు తుల్యముగా నుండును. 

చికిత్స: తూ నీ చికిత్సన లెనే ఉపచరింపవ 3ెను.4 

1. ఆధోయా వేదనా యాతి వర్చోమూతాశయో త్లితా 

భినతీవ గుదోపస్సం సా తూనీత్యభిధీయతే (సు, ని. 1/86) 

2. సుచి, 5/25, 28, 

వె, గుదోపన్టోతితా 'సైవ (పతిలోమవిసర్చిబీ వేగి * పక్వాశయం 

యాతి |పతితూనీతి సా స్మృతా (ను. ని, 1/87) 

4. సుచి. 5/25, 
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ఆధ్మా నము 

(పకోపించిన వాతము అధో భాగమున అవరోధము కలుగుటచే ఉదరము 

నందు నిలచి ఆటోపము (గుడగుడ శబ్దము), మిక్కిలి జాధ్య ఉదరము పూరింప 

బడుట_ఈ లక్షణములను కలిగించును, దీనిని ఆధ్యానము అందురు] 

ఇది టంపానై టిస్ (౧?మ9 291665) లేక మిటి యోరిజమ్" (Meteorism) 

వీనికి తుల్యముగా నుండును, 

చికి త్స న 

ఆధ్యానమునందు అపతర్చుణము పాణితలముచే సేశము, ఆగ్నిదీపక 

చూర్ణములు, ఫలవ రులు పాచన[కియలు, వస్తి (పయోగములు_వీనిచే తను 

శోధనకర్మలచే తను ఉపచరింపవలెను, 

లంఘనానంతరము ఆహార కాలమునందు ధాన్యకము జీరకము మొదలగు 

దీపన (దవ్యములతో సిద్దము చేయబడిన ఆహారము నిన్వవ లెను*2 

పిప్పలి, (తివృత్ , సితా.వీని చూర్ణము ఆధ్యానమును శమింపచేయును, 

నారాచ రసము రేచకముగ పనిచేసి ఆధ్యానమ్కు (పత్యాధ్మానము్కుు శూల ఉదా 

వ ర్రములను శమింవచేయును. 

దారుషట్క. లేపము ఉష్ణముగా లేషము చేయవళెను.3 

1, సాటోపమత్యు[ గరుజమాధా్యాతముదరం భృశమ్ 

ఆధ్యానమితి జానీయాద్దోరం వాతనిరోధజమ్ (సుని, 1/88) 

2 1) ఆధ్యానేలంఘనం పూర్వం దీషనం పాచనం తతః 

ఫలన ర్తి క్రియాం కుర్యాద్వ స్తికర్మ చ శోధనమ్ (భా.వ. 94) 

li) సుచి, 5/26. 

ఏం భాం (పం 

కౌ, (3) 8] 
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(పత్యాభ్మాన వాతము : 

వాతము కఫముతో కూడి ఆమాశయము నుండి ఆధ్యానమును ఉత్సన్నము 

చేసి ఆటోపాది లక్షణములతో కూడి పార్శ్వమును హృదయమును వదలి బాధించు 

చున్న యెడల దానిని (పత్యాధ్యాన వాకమని అందురు! 

ఇది gastro tympanites కు తుల్యముగా నుండును. 

చి కి త్స : 

(పత్యాధ్మానమునందు వమనము, ఆపతర్పణము, దీపన [దవ్యముల 

(పయోగమ్యు వ స్తికర్మ వీనిచే ఉపచరింపవరెను,2 

అప్టలా వొతము : 

నాభికి [కింది భాగమున కదలుచుగాని కదలకుండ స్థిరముగా గాని కంసాలి 

వాని యినుప డాక వరెనుండు కఠినమైన, ఉన్నతమైన, విస్తీర్ణమై వర్తులముగా 

నుండు (గంధి జనించిన దానిని అష్టీలావాతము అందురు. ఈ (గంధి వాత 

మూత పురీషాది బహిర్మార్గములను నిరోధించునుఎ 

1. _ విము క్షపార్శ్వహృదయం తదేవామాళయోలత్సితమ్ 

(పత్యాధ్యానం విజానీయాత్ కఫవ్యాకులితానిలమ్ (సు. ని, 1/89) 

2.1) (పత్యాధ్యానే ఛర్జ్చనాపతర్పణ దీపనాది కుర్యాత్ (సు, చి. 5/26) 

ii) (పత్యాధ్యానే సముత్సన్నే కుర్యాద్వమన లంఘనే దిపనాదీని యుంజీత 

పూర్వ వద్వుస్తికర్మ చ (భా. (ప, 106) 

3. ఫే నాభేరధస్తాత్సంజాతఃసంచారే యదివాఒచలః అష్టీలావద్దనో (గంధిమార్ధన 

మాయత ఉన్నతః వాతాష్టీలాం విజానీయాద్భహిర్యార్గ నిదోధినీమ్ 

(భా, (పు 106) 

1) సుంని, 1/60 
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చికిత్స : 
క. 

గుల్మమునకు, ఆభ్యంతర వి|దధికి చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయ వలెను 

హిం౦గ్య్వాది చూర్ణమును ఉష్ణోదకముతో ఇవవ లెను ,1 

(పత్యష్షలా వాతము : 

పై చెప్పబడిన విధముగనే మిక్కిలి బాధతో కూడి వాత విణ్యూ[తములను 

అద్ద గించు యినుపడాక వంటి (గంధి ఉదరమునందు అడ్డముగా ఉకత్సన్న మైన 

ఆది (ప్రత్యష్టేలా అనబడును, (పత్యష్టిల ఉదరమునందు అడ్డముగా ఉత్పన్న 

మగును అష్టీల నాభి [కింద పొడవుగాను ఎత్తుగాను ఉత్సన్నమగును, విని 'రెండిం 
టికి యిదియే భేదము2, 

చికి త్స 

అష్టీలకు చెప్పబడిన వివముగ ఉపచరింసవ లెను.3 

నూత నిరోధక వాతము : 

వ_స్తిగతమైన వాతము ఆనులోమనముగా నున్నపుడు మూూతము యొక్క 

[పవృ శ్తి ఏ విధమైన బాధకలుగకుండా [పాకృతముగా జరుగును. ఆ వాత మే 

1. _ అష్టీలా పత్యష్టీలయోర్లుల్యాభ్యంతర విదధివత్ |క్రియావిభాన ఇతి 

(సు, చి. 5/29) 

2, ఏ) 'ఏతామేవ రుజాయుక్తాం వాతవిణ్యూ[తరోధినీం పత్యష్షిలామితి వదేజ్ఞళరే 

తిర్యగుత్తితాం ఏళా మేవ అషీలా మేవ జఠ రేతిర్యగు తాత మితి భెక; 
ఠి అ టు 

(భాం (ప, 108) 

1 సుని, 1/61 

3, సు, చిం5్/27 
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దూషిత మై (పతిలోమముగా నున్నపుడు వస్తిగతమైన వివిధ వ్యాధులు కలుగును, 

ఉదా : మూ తకృచ్చు, మూ తాఘాత, అశ్ళరి మొ॥నవి,1 

(పధానముగా ముహుర్య్మూ[తము గాని మూ(తావరోధము గాని కలుగును, 

ముహుర్మూ.త చికిత్స క 

1. బలా మూర్వ్వా త్వక్, సిత_ వీనిచూర్ణము దుగ్గముతో సేవింపవ లెను. 

2. (తిఫల చూర్ణము లోహభస్మమ్యు తేనెతో సేవింపవ లెను, 

మూత నిగ్రహ చికిత్స ఫి 

1. యవక్షారము పంచదార కలిపి సేవించుచు నియమముగా భుజించిన 

మూత ని|గహము శమించును. 

2, కూష్మాండ బీజముల్కు లేక (తపున బీజకల్కుము లేక ఆమలకీ 

కల్క_ము వ స్తియందు వేశి కట్టిన మూతావరోధము శమించును, 

3. మహన లేక యోని ముఖద్వారమున కర్వ్నూరవ ర్తిని ధరింపచేసిన 

మూగ ని|గహము శమించును.2 

x x x 

1, మారుతేఒవిగుణే వస్తా మూతం సమ్యు[క్చువర్తలే 

వికారా వివిధాశ్ళాపి తస్మిన్ దు భవంతి సి (భా. (ప 121) 

2 భాం (వః 121.1927, 



వాతరక వు 

వాతము (పకోపించి స్వకారణములచే (పకోపించిన ర_క్తము చేత ముఖ్య 

ముగా సంధులందు అడ్డ గింపబడుట చేత కలుగు వ్యాధియెనందున ఇది వాతర శ్ర 

మని అనబడుచున్నది.] 

పరొశ్టయములు ర 

వాతర క్రమ్కు ఖుడవాతమ్యు డవాతళోణితముు వాతదిలాసకము, ఆఢ్య 

" రోగము అను పర్యాయములు వాతర క్షమునకు కలవు.2 

హెతర క్ర నిదానము - 

వొాతరక్రము నందు రక్తము వాతము రెండును తమతమ కారణములచే 

(పకోపించుట వలన కలుగు వ్యాధియగుటచే చరకమునందు “లవణామ్లునుండి శి 

తేన్ఫణామ్? వరకు చెప్పబడిన కారణములు రక్ష (పకోపకరములనియు “కషాయ 

కటు నుండి వేగనిగహాత్ ” వరకు చెప్పబడిన కారణములు వాత (పకోపకార 

ణములు గను భావింబడుచున్నవి, 

1. వాయుర్వివృరద్ధో వృదేన ర డేనావారితః పధికృత్స్నం సందూషయేదక్రం 

తత్ చేయం వాతళోణితం (చ, చి. 29/10) 

2 i) ఖుడం వాతబ లాసాఖ్యం ఆఢ్యవాతం చ నామభిః (చ. చి. 29/11) 

ii) ఆధఢ్యారో గం భుడం వారబిలాసం (తరులాశం) వాతళోణితం 

శదాహుర్నామభీః . (అ. హృ, సీ, 16; 4) లో 

న. 
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రక్త |పకోపక కారణములు : 

లవణ, అమ్హ్క కోటు పదార్ధములు, క్షారపదార్థములు, స్నిగ్ధ ఆహారములు 

ఉష్ణ పదార్థములు, అజీర్ల్ణకరములై న పదార్ధములు క్తిన్న శుష్క పదార్థములు, 

విరుద్దాహారములు, అద్ద్యశనమ్బు తీక్షమైన పదార్ధములు. ఇవి సేవించుట 

అంబుజ్య అనూప మౌంసములుు సిణ్యాకము, మూలకము, కులుత్తముల్కు మాష 

ముల్చునిష్పావములు ఆకుకూరలు మాంసము దధి ఆరనాళము, సౌవీరమ్ము 

శుక్తముు త్యకము సుర ఆసవాదులు- వీనిని సేవించుట, 

అభిఘాతము కల్లుట్క శోధనములు బుత్వనుసారము చేయించుకొనక 

పోవుట, (కోధము, దివాస్వప్నము, జాగరణము సంతాపము. విధాహతరాహార 

సేవన ఈ కారణములచే రక్తము దూషింపబడును, వాతమార్గము నడ్డగించి వాత 

రత్తమును కలిగించును, 

ఏనుగులు, గుర్రములు, ఒంజలు మొదలగు వానిపై (పయాణించుట్క 

ఆటలాడుట్క, ఈతకొటుట్క దూకుట ఎండలో విషమమార్షమున దూఠ |[పయాణము 

చేయుట అధికమైధునము, వేగని గహమ్ము బలముగానుండు జంతువులను ఆపు 
టకు [పయత్నించుట మొదలగు ఇతర వాత (పకోప కారణములు. 

కషాయ కటు తిక్స్క, రూక్షు ఆహారపదార్హ సేవన్క అల్బభోజనము, లేశ 

అభోజనముగా నుండుట, 

వ్యాయామము చేతగాని ,వ్యాధులచేత గాని కృశించుట ఈ కారణములచే 

వాతము (పకోపించును తద్వారా వాతర _క్రమును కలిగించును, 

ఇతర కారణములు : 

> టు క అక జ టా బుతు వవఠర్యయము సాత్శ్య్య వివఠర్యయము “స్నృహోది కర్మలయొక్క 

ద భింశమ్ము వ్యాయామము చేయకపోవుట, ఎచ్చటకును తిరుగకపోవుట అలవా శ్శ 
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టుగా కలిగి మండుట్క సుకుమారులుగా నుండుట, స్థాల్యత్వము కలిగియుండుట 

సుఖ జీవనమునకు అలవాటుపడి మిథ్యాహార విహారములు చేయువారికి ముఖ్య 

ముగా వౌ తర కృవ్యాధి కలుగును 

వాత ర క్షసం|పాపి i 

పెన పేర్కొనబడిన ఆయా కారణములచే రక్తము దూషింపబడుటయ్యు 
వాతము (పకోపించుటయు జరుగును, దూషింపబడిన రక్తము [దవరూపములో 

నుండి రసగుణము కలిగియుండుట చేత అన్ని (సోతస్సులందు సంచరించు 

చుండును. సూక్మగుణము కలిగిన వాతము అన్ని సంధులందును మార్గము లం 

దును సిరలయందును తిరుగు చుండును. ఈ గుణములచే వాతము రిక్తము కలసి 

సిరల రూపమైన మార్గములలో శరీరమంతయు సంచరించుచు గణుపులు వక్రము 

లుగా ఉండుటవలన అచ్చట నిరోధింపబడుటచే సరిగా వెడలలేక అభిఘూతమును 

పొంది గణుపులు (పర్వముల) యందే నిలబడిపోవును, ఇచ్చట వాతమార్షమును 

రకము గణుపుల్కు సంధులయందు అడ్డ గించుటచే వాతము మరింత (కద్ధ మై 

రక్తము నింకను దూషించును. సంధులను గూడా దూషించును, 

1. ఫే లవణాన్ల కటుకారస్నిగ్గోష్టా జీర్లభోజన్వైః క్షీన్నశుష్కాఒమ్మ్బుజానూప 
oe) ° 8% [వన] నూ ౧౧ ౦౮ ల్ 

మాంసపిణ్యాకమూలకె కులు త్స మాషనిష్పావశా కా విషలేతుభిః8 దధ్యార 

నాళ సౌవీరశుక్కతక్రసురాసవై 8 విరుద్ధాఒధ్యశన|కోధవివాస్వప్న (పజా 

గర ః పాయశసన్సుకుమారాణాం మిష్టాఒసుఖథోజనామ్ అచం[కమణ 

శీలానాం కుష్యతే వాతళోణిత౦ అభిఘాతాదశుద్ధ్యా చ (వదు షే శోణిలే 

నృణామ్ ఠషాయకటుతిక్తాల్పరూ క్షొహారదభోజనాత్ హయోష్షియానయా 

నాంబు (కీడాప్రవనలంఘ నెం ఉ సషైచాత్యధ్వవై షమ్యాత్ వ్యవాయాద్వేగ 

ని|గహాత్ (చ. చి, 29/5. 10) 

ii) ను, సీ 1/40.42 

111) సుం చి, ర/4.5 
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ఈ పర్వ సంధులందు చేరియున్న పిత్తముతోగాని కఫముతోగాని కలసి 

నచో ఆయాదోషానుసార లక్షణములను కలిగించును.! 

వాత రక్త శ్రానములు--వ్యాపించు విధము : 

వాత రక్తమునకు హస్తములు, పాదములు, (వేళ్ళు శరీరమందలి అన్ని 

సంభులు స్రానములుగా నుండును .౫ 

వాతర కము | పొరంభమున సాధారణముగా పాదములను ఒకొక దము ( గ్రాక్యూ 
ప్పుడు హస్తములను మూలస్థానముగా చేసికొని (కొందరి మతానుసారము పాద 

1. i) &|పం రక్తం దుషిమాయాతి (శీ ఘంరక్తవి|దవత్యాశ్ఫుతచ్చ వాయో ర్యార్షం 

సంరుణాధ్యాశు యాతః క్రుద్దోఒత్యర్థం మార్గరోధాత్ సవాయురత్యు 
థి © a 

(చిక్రం (అత్యుదృ త్రం)మాషయే[ద_కమాశళు తత్ సంపృ కం వాయునా 

దూషి తేన త త్చాబల్నాదుచ్యతే వాతర కమి తద్వత్ పిత్తం దూషితేనా 

సృజాఒ_క్తంశ్లేష్మా దుష్టో దూషితేనానృజాఒఒ _క్తః (ను.ని. 1/4244) 

ii) చచి. 29 [10.11 

iii) సౌక్షాషత్ సర్వసరత్వాచ్చ పవనస్యాసృృజ స్తధాత| దవత్వాత్ సరత్వాచ్చ 

దేహం గచ్చున్ సిరాయన 8 పర్వస్వభిఘాతం తుబం వ|క్రత్వాదవతిషలు కే 
(mn (య్ 

సతం పితాది సంసృషం తాసా; సృజతి వేదనాః కరోతి దుఃఖం తే ష్వేవ 
అ జి అ ఆవి 

తస్మాత్ _పాయేణ సంధిమ భవన్తి వేదనాస్తాస్తా అత్యర్థం దుఃసహా 
నృుణామ్ (చచి. 29/13. 10) 

కన్య స్థానం కఠొ పొదావంగుల్యః సర్వసంధయ:ః కృత్వాఒబఒదొ హస్త 
థు 

తు మూలం దేహే విధావతి (చ.చి. 29/12) 
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మూలమునుగాని హ స్రమూలమును గాని స్థానముగాచేనికొనితదుపరి ఆఖు విషము 

వలె మెల్ల మెల్లగా (పకోపించి దేహమందంతటను వ్యాపించును .] 

ఈ వ్యాధి లక్షణములు కలుగుచు మరల శమించుచు ఉండు స్వభావము 

కలిగియుండును, 

పూర్వ రూపములు : 

శరీరమునందు స్వేదము అధికముగా కలుగుట్క లేక "స్వేదము అసలు 

లేకుండుట పారుష్యమ్ము సిరాస్సాయుధమనీ స్పందనము, శరీరము శ్యామవంత 

ముగా అగుట స్పర్శజ్ఞానము నశించుట, గాయము కలిగిన ఎడల అధికమైన 

వాస కలుగుట సంధులందు ఎ. ధిల్యము కలుగుట, అలసత్వము శరీరము కృశిం 

చుట్ట పిడకలు జసనించుట్క జానువులుు జంఘములు, ఊరువులు, కటిస్టలమ్ము 

భుజము, శిరస్సు, హ_స్తపాదములు, వీని యొక్క సంధులందు సూదులతో 
పొడిచినట్లు బాధ కలుగును. శరీరము అదరుట్క పగులుట, ఓప్పు గురుత్వము 
కలిగివుండుట్క కండూ సంధులందు ' వేదన కలిగి కొంతసేపటికి శమించుట 
శోధ _స్తంభత్వము, వర్షము మారుట్క హ_స్తపాదతలములందుు ఆంగుజఅందు, 

గుల్భ్బ మణిబంధాదులందును అకస్మాత్తుగా శ్యావ అరుణమండలోత్ప్స త్రికలుగుట 

ఈ లక్షణములు అన్నియు వాతరక్తవ్యాధి జనించకముందు కలుగు పూర్వరూపము 

లుగా ఉండును,2 

1. స్వేదో ఒత్యర్భం న వా కాష్ష్యం స్పర్శాఒజ్ఞత్వం క్షతేఒతిరుక్ సంధి 

"ఇ ధిల్యమాలన్యం సదనం 'పిడకోద్లమః _జానుజం ఘోరుకట్యంనహ స 
పాదాంగసంధిషు నిసోదస్సురణం భేదో గురుత్వం సు ప్రిరేవచ 
కండూస్సంధిషు రుగ్భూత్వా భూత్వా నశ్యతి చాసకృత్ వె వై వర్ష్యం మండ 
లోత్చ _త్రిర్వాతాసృర్పూర్వ లక్షణమ్ (చచి, ఓ9/6. 17) 

ta పాదయోర్యూలమాస్థాయ కదాచిద్దస్తయోరపి 

ఆఖో ర్విషమివ (క్రుద్ధం తద్దేహముపసర్పతి (సు, ని. 1/18} 
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ఈపూ ర్వరూపావస్థ్రకు సంబంధించిన లక్షణములు కనిపించినపుడు తగిన 

చికిత్సలతో ఉపచరించక పోయినచో వాతర_క్తము వ్య క్తావస్ట్రను పొందును. 
వావీ 

భేదములు : 

వాతర_క భేదములు ఆ్మశయములను ఆనుసరించియు దోషములను అనుస 

రించియ వేరువేరుగా ఉండును, 

| ఆ[శయానుసార భేదములు-మూడు విధములుగా ఉండును, అవి; 

1. ఉర్తానము, 2. గంభీరము 3* ఉభయా (శితము, 

2, దోషానుసార భేదములు-ఇవి ఎనిమిది విధములుగా ఉండును. 

1. వాతజు 2, పిత్తజ్వ 3. రర్తజ్య 4. కఫజ్క 5, వాతపి తజ 6. వాత 

కఫజ్య 7. రఫపిత్తజు 68 సన్నిపాతజ, 

చృకపాణి ఇంకను అనేక బేధములున్నవను ఒక మతమును పేర్కొనెను. 

ఆ మతానుసారము వాతాధిీక వాత రక్తము 35 విధములుగాను; పెతాధిక వాత 

ర_క్షము 30 విధములుగాను; కఫాధిక వాత రక్తము 10 విధములుగాను చెప్ప 

బడినవి. 

ఆ శయానునార వాతరత్త విశేష లక్షణములు. 

ఉతాన వాత రక్తము : 

తపక్ న్కు మాంసము సు ఆశ్రయించిన వాతరక్రము ఉత్తాన వాతర_్రము 

అనబడును, 

2 5 ae వాస్యాత్ రకెపితే కఫేఒపీవా 
pr = pr.) 
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త్వక్కునందు కండ్యూ దాహమ్ము కలిగి ముడుచుకొని వుండును, సూదు 
లతో (గుచ్చినట్లు తోద కలిగి అమముచుండును. సంకుచితములగును, ఈ లక్షణ 

ములు ఉత్తాన వాతర_క్తమునందు కలుగును. 

గంఖీర వాత రక్త లక్షణములు : 

ఆభ్యంతరముగా పుండు మేదస్సు అస్థి మజ్జ జుక్రాది ధాతువులను 

ఆ|శయించినది గంఖిర వాతర_క్రము అనబడును. 

గంభీర వాతరక్తమున స్తబ్దత, కఠినత కలిగ్కిలోపలి భాగము అధికబా ధి 

కలిగి, శ్య్యామవర్తము లేదా తా్యమవర్లము కలిగినది, దాహము, వేదన అదు 

పాటు కలిగినది పక్వమై అధికమైన మంటను నొప్పిని కలిగినది అయిషి 

వాపు ఏర్పడును. (పకోపించిన వాతము సంధులందు, అస్టులంద్రు మజ్జయందు 

విశేషముగా సంచరించుత్తూ విపరీతమైన బాధను కలిగించుచ్యూ శరీరముయొక్య.. 

లో(పదేశమందే సంచరించుచూ అధికమైన వేగముతో కూడి అవయవమ. 

లకు వ్యకత్వము కలుగ చేయుచు ఖంజవాతము ఫంగువాతములను కలిగించును. 

ఈ వ్యాధులన్నియు శరీరమందంతటా వాతము సంచరించినపుడే కలుగును.2 

ఉభయా[శీత వాత రక్త లతణిములు ; 

ఉత్తాన వాత రకృమునకు గంభీర వాత ర్తమునకు వేరువేరుగా చెప్ప 

బడిన లక్షణములు అన్నియు కలిసియున్న ఉభయా శిత వాతరర్తము అని అస 

బడును, 

1. కండూదాహరుగాయాసతోదస్స్ఫురిణకుంచ నై 8 

అన్వితా శ్యావరకా త్వక్ వాహ్యే తామా త ధేష్యుతే (చచి. 29/26) 

2, గంధఫీ రశ్వయధుః _స్పద్ధిః కఠీనో ౬ స్తర్భ్భశా _ర్రిమా౯ా శ్యానస్తా మోఒ 

ధవా దాహతోదస్ఫురణపాకవాన్ రుగ్విదాహాన్వితోఒఖీక్తం వాయుః 

సర్థ్యస్థిమజ్జను ఛిన్హన్నివ చరత్య నః వ కీకుర్వుంశ్ళ వేగవాణ కరో, 

ఖంజం సంగం వా శరీరే సర్వత శ్చరకా (చచి. 29/2122 
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సుుళుతుడు ఉత్తాన గంభీరములని 'రెండు విధములుగా విభజించుట సరి 

కాదని పేర్కొనెను. వాతరక్తము కూడా కుష్టమువరె [పారంథమున ఉ త్రానము 

(త్వగ్యాంసా శితముగా వుండి కాలాంతరమున అవగాఢ ము(ఆభ్యంతర ధాతువులను 

ఆ శయించునది) గా ఉండును, కనుక రెండు అనుట సరికాదని సు శుతమతము, 

దోషానుసార వాతర క్ర లక్షణములు 

వాతాధిక వాతరక్త లక్షణములు 

వాతర క్షమునందు వాతము అధికముగా ఉన్నప్పుడు సిరాయామము, శూల, 

అవయవములు అదురుట్కతోద్క వేదన వాపు అధికముగా రూక్షమై కృషవర్గముగా 

లేదా శ్యామ వర్గముగా వుండి ఒకొ్కాక్క-సారి వృద్ధినొందుచు ఒకొ-క్కసారి 

శ్షీణించుచు, ధమనులు | వేళ్ళ మధ్య సంధులు ముడుచుకుపోయి పుండుట్క సర్వ 

అంగములు అదిమి పట్టినట్లు ఉండుట, అధికమైన వేదన కలిగియుండుట, శీత 

పదార్గములందు 'ద్వెషము, అటువంటివి సేవించుట వలన వ్యాధి అధికమగుట, 

అవయవములు స్తంభించి వుండుట, కంపము, స్పర్శజ్ఞానము నళశించివుండుట, 

లేక స్పర్శ అసహిష్తుత్క తొద ఈ లక్షణములు కలుగును. 

రకాధిక వాతరక్త లతేణములు 

వాతర క్రమునందు ర్క్తము అధికముగా వున్నపుడు అధికమైన వాపు, 

తోద్క పోట్లు, తామ వర్షము లేక అరుణ వర్షములో వుండి కండూ కలిగి 

1. వాతా౬దధికే౬ధికం తత ఫూల స్ఫురణ భంజనమ్ 

లకి లం జ అల F అపో 
శ ధస్య రౌత్యుం కృృష్టత్వం శ్యావతా వృద్ధిహానయః 

ధమన్యం గులిసందీనాంనం కో చోఒంగ్యగహో ఒతిరుక్ 

_ శీతద్వేషానుపషశయొ స్తంభ వేపధు సు పయః 

(మా, ని, వా. ర_క్రనిదానం 8.9) 
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వుండుట్క స్నిగ్ద పదార్థములు, రూక్షపదార్హములు సేవించుట వలన శమించక 
పోవుట, ఉళ్ర్యైదనము కఠిగివుండుట ఈ లక్షణములు కలుగును. 

పిత్తాధిక వాతర క్త లక్షణములు 

వాతరి క్తమునందు పిత్తము అధికముగా వున్నపుడు అధికమైన సంతాపము, 

స్వేదము, మోహము, మూర్చ, తృష్ణా న్పర్శించినచో సహింపలేకుండుట, 

పోట్లు రక్త వర్తముకల వాప్పు శోధ కలుగుట అధికమైన ఉష్ణత్వము కలుగుట 

మృదుత్వము ఏర్పడుట మొదలై న లక్షణములు కలుగును,2 

కభాధిక వాతర క్ర లక్షణములు 

కఫాధిక వాతర క్ష మునందు శరీర సె మిత్యము గురుత్వము, స్నిగ్గత్వముః 
శీతత్వము, కండు స్వల్పముగా తృష్ట, శ్వేత వర్షత్క మొదలగు లక్షణములు 
కలుగును,3 

నంసర్గ సన్నిపాత వాతర క్ష లక్షణములు 

న చెప్పబడిన వాటిలో దోషద్వయ లక్షణములు కలిసి ఉన్న ఎడల 
ద్యంద్వుజము అనియు, దోష తయ లకణములతో కూడియున్నది సన్నిపాతజ 

మని [గహింపవ ను. 

సాధ్యాఒ సాధ్య వాతర క లక్షణములు 

మోకాలి వరకు వ్యాపించి వున్నను, (పభిన్నమైనన్సు పగిలి నీరు కారు 
చున్నను, ఉప్మదవములతో కలసి ఉన్నను, శరీఠముయొక్క_ బలమ్ము మాంసము 

1. ర కేశోథోజతిరుకోదస్తా (మశ్చిమచిమాయతే 
స్నిగ్గరూకి శమం నై తికండూళ్ల్కైద సమన్విత; 

2. పిత్రే విదాహ సమ్మోహస్స్వేదో మూర్భా మద స్పృషా 
స్పర్మాసహత్వం రుగాగః ళోధః పాకో భృశోష్మతా 

5. కఫ స్రైమిత్య గురుతా సు ప్తి స్నిగ్ధత్వ శీతతాః 

కండూర్మగ్దా చ రుగంద్వం సర్వలింగం చ సంకరాత్ 
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ఉణించినను, ఈ లక్షణములు కలిగిన వాతర క్రవ్యాధి అసాధ్యము, సంవత్సర 

కఅముకన్నా ముందు పుట్టునది యాప్యమ్ము మరియు సంవత్సర కాలమునకు 

లోపల ల బన చెప్పిన స్ఫుటితాది లక్షణములు లేనిచో సాధ్యమని భావము] 

అని[దత్క అరుచి, శిరో వేదన, మూర్చ, మదము మాంనము (కుళ్ళి పోవుట, 

ఇఇ్వాసము, మోహము తృష్ష, జ్వరము, కంపమ్ము మొదలగునవి అధికముగా 

పండుట్క హిక్కాా కుంటితనము వినర్భ్సముు పుండు ఏర్పడు, తోద, (భమ, 

అడలిక్క (వెళ్లు వంకరగా అగుట్క పిడకములు తాపము, మర్మ స్థానములందు 

వదన, అర్చుద[వణము ఈ ఉప, దవములతో కూడిన వాతర కము పెన చెప్పిన 

అన్ని లక్షణములు లేకపోయినను మోహముతో కూడుకొన్న వాతర_క్రము 
అసాధ్యమురై. వుండును, మైన చెప్పిన వాటిలో కొన్నింటితో నే కూడుకొని 

రృన్న ఎడల యాష్యమై వుండును, ఉప దవములు ఏమియు లేనిచో సాధ్యమై 

ఉండును. మరియు ఏకదోషముచే జనించిన వీనమై వున్నచో సాధ్యము. ద్విదోష 

ఘములచే జనించిన ఎడల యాప ప్యము దోష తయమువే జనించినవ్యి సరోోవ( చవ 

ములతో కూడినది అసాధ్యము*2 

+. అజానుస్ఫుటితం యచ్చ (పధిన్నం (ప్యసుతం చ యత్ 

ఉప దవై శ్చ యజ్ఞాషం [పాణ మాంస క్షయాదిభిః 

వాతర రమసాధ్యం స్వాద్యాష్యం సంవత్సరో త్తితమ్ (ను* ని* 1/5051) 

2, అస్వప్నా౬ఒరోచక ౪ శ్వాస మాంసకోధ శీరో[గహాోః 

మూర్భాతి మదరు కృష్ణా జ్వర మోహ (ప వేవకాః 

హిక్కా పాంగుల్య వీసర్బ్చుపాక తోద [భమ క్రమౌ 

అంగులీవ కతా స్ఫోట దాహ మర్మ గహార్చుదాః 

ఏతై రుప (దవై వై ర్వర్ణ్యం మోహేనై కేన వాఒపియకడ్ 

అకృ(త్స్నోవ(దవం యాష్యం “సాధ్యం స్యాన్నిరుష్మ। 'దవమి 

ఏకదోషానుగం సాధ్యం నవం యాప్యం ద్విదోషజమ్ 
(తిదోషజమసాధ్యం స్యాద్యస్య చ స్ఫ్యురుష దవాః 
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వాతరక్తము వ్యాధి లక్షణములను పరిశీలించిన బహుసంధిగత వ్యాధు 

లన్నియు యిందు అం౦ంతర్బూతమగున ఏ తోచును. 

మాధవకరుడు మాతమే ఆమవాతమును వర్తించెను. (పొచీన కాలమున 

బహుశా అన్ని సంధిగత వ్యాధులు వాతర_క్రముగనే భావింపబడి యుండును. 

ఆధునిక వై ద్యమతానుసారము రుమాటిక్ డిసీజస్ అనబడు వ్యాధులన్నియు 

వాతర_క్షమునకే దగ్గరగా ఉండును. 

[ప్రధానముగా ఏదోఒక మాంసపేశీ లేక సంధి ప్రదేశపు వేదన _ప్షభతతో 

కూడిన. వ్యాదులన్నియు రుమాటిక్ డిసీజస్ అని నిర్వచింపబడ్ నవి. 

యివి (పాధమిక సంపా ప్రిననుసరించి మూడు విధములుగా నుండును" 

అవి ఈ [కింద వివరింపబడినవి. 

రుమాటిక్ డిసిజస్' 

1. శోధ (ప్రధాన వ్యాధుఐ (Lmf lammatory diseases) 

1. అధిక సంస్థానముల విక్కతితో కూడినవి. 

రుమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ 

2 శోధ [పధానః 

సం|కమణ. జన్యసంధి శోధ (Infective Arthritls) 

స్పాండార్ట రె_టిస్ 

11. ధాతుసరిణామ వికృతి జన్యవ్యాధులు 

(Metabolic disorders) 

స్పటిక సంచయజన్య వ్యాధులు, 

క్ 

1. John Maceloid (1987) Davidson’s Principles and 

Practice of Medicine. 
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అ) గొట్ (gou t) 

ఆ) కౌం|డో కాల్చినో సిన్ (Ch ondrocalcinosis) 

11. ధాతుకయజన్య వ్యాధులు (Degenerative diseases) 

అ) ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ (Osteo arthritis) 

ఆ) స్పాన్టైలోసిస్ (Spondylosis) 

పై వివరింపబడీనవాని తో ముఖ్యముగా గౌట్ (gout) లక్షణములను 

రుమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లఅక్షణములును వాతర_క్రమునకు దగ్గరగా ఉండును. వాని 

లక్షణములు [కింద సంక్షిప్తముగా ఇవ్వబడినవి, 

గౌట్ (gout) 

ముఖ్యముగా పాడాంగుణలందు తీవళోధతో గూడిన ఆవేగములతో ఈ 
వ్యాది (పారంభమగును. యూరిక్ ఏసిడ్ (కిష్టల్చు సంచయమగుట ఈ వ్యాధికి 

ముఖ్య కారణము, 

కారణములు:. మూతికాహ్హమును ఎక్కువచేయు ఆహారముల్కుజా షధములు 

దీనికి వ్యంజక కారణములుగా నుండును 

ముఖ్య లక్షణములు ;=అకస్మా త్తుగా పాదాంగుష్టము లేక అంగుకులందు 

శోధ రాగముతో (పారంభమై 7 నుండి పది రోజులలో శమించును. జ్వరము 

అరతి పాదాంగుష్టముతో సాధారణముగా (పారంభమగును. ఇతర అంగుళుల్కు 

గుల్ఫము, జానుసంధి, మణిబంధము, అంగుళీ పర్వములు గూడా అరుదుగా 

వ్యాధి (పభావమునకు లోనగును. 

ఈ విధమైన (పత్యేకలతో గూడిన వ్యాధి లక్షణములతో పాటు యూరిక్ 

ఏసిడ్ వృద్ధి మరియు (పారంభావస్థలో సంధిస్థిత దవము (Synovial fluid)న 

యూరిక్ ఏసిడ్ సృటికములుండుట వ్యాధి నిర్ణయమునకు సహకరించును. 
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జీర్ణావస్థలో చికిత్స సరిగా జరగని వారిలో విశేషమైన అంకురములు 

(Topi) ముఖ్యముగా వ్యాధిత అంగుళ వద్ద ఎర్పడుటయు, అట్టి అంకురములందు 

యూరిక్ ఏసిడ్ (కిస్టల్చు కన్పించుటయు వ్యాధి నిర్ధారణకు తోడ్పడును, 

ఈ స్థితిలో ఎక్స్రేలో సంధులందు |పశ్యేక మైన వికృతులు కనిపించును. 

‘ ల రుమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ 

రుమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లక్షణముల సముచ్చయమును బట్టియే (ప్రధాన 

ముగా వ్యాధి నిర్ణయము ' చేయబడును. 

ఉభయ పార్శ్వము. లందలి హ స్త లేక పాదతలము అంగుకులు మొద 

లగు బహు సంధులందు ళోధతో కూడి. (పధానముగా హస్తాపాదాంగునులు, 

మణిబంధము -అంససంధ్ర్కి జాన్వుగుల్బములు లోనగు వ్యాధిగా నిర్వచింపబడినది. 

రుమాటాయిడ్ ఫాక్టర్, చర్మాంతర్షత గంధులు, నేక, పుప్పుస, "వాత 

నాడీ వికృతుల్కు పాద[వణములు మొదలగు లక్షణములు వ్యాధి నిర్ణయమునకు 

సహకరించును. ఆ 

Ff ళ్ 

షీప్ న సెట్ ఎగ్గుటినేషన్ "టెస్ట్, లా టెక్కు ఫిక్సేషన్ "టెస్ట్, రోజ్ వాలర్ 

“అస్ మొదలైనవి. వక్స్స్రే- వీనిద్వారాపరీశ్షలు' జరుపవ లెను 
6 

కః వ్యాధి కొందరిలో శాక అంగవై వై కల్యమును కలిగించును. 

వాతర _క్రము ఈ వ్యాధికి దగ్గరగా ఉండునని. కొందరి అభి పాయము, 

YY, న. 

రోగ నిర్ణయము 

వాతర కృమును ఆమవాతము నుండి నేరు చేయవలసి యు-డును, 

కా (3) 9] 
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వాతరశ్షీక్తము పూర్వరూపములతో మెల్ల మెల్లగా కలుగువ్యాధి. ఆమవాతము 
నకు పూర్వరూపములు చెప్పబడలేదు గాన అకస్మాత్తుగా ' కలుగునని భావింప ' 
వ లెను, 

వాతరక్తమున పూర్వరూపావస్టలోనే సంధిశోధ వేద నాదిలకణములు 
కన్నించును, ఆమవాతములో సంధిళ ధాదులు జీర్ణావస్థ లక్షణములు. 

వాతర _కృమున ర రమ్ము పి త్తు థమనులు వికృతి చెందును. ఆమవాత 

మున ఆమమ్ము కఫము దుష్ట చెందును, 

వాతరకృమున ఆభువిషమునలె ఆ వేగాత్మకముగా నుండును. ఆమవాళ్ల. 

మున వృళ్ళికదంశమువంటి వేదన కల్లును, 

వాతరక్తమున సంధి వికృతి లక్షణములు అధికముగా నుండును, ఆమవాత 
మున అంగమర్గమ్ము జ్వరము అరుచి మొదలగు. లక్షణములు (పధానముగా 

నుండును. 

వాతర కమున అంగవె కల్యము కలుగును, అటి నూ 

వాతరక్తము. పి్తశామక చికిత్సలచే శమించును. ఆమవాతము కఫ 

ఆమశానుక చికిత్సలచే శమించును, 

వాతరక్తము అనేక విబేధములతో కూడియుండుటచే పిత్తజవాతరర్తము 

గౌట్ కు దగ్గరగను; కఫజ వాతర క్రము ఆమవాతమునకు _దగ్గరగను ఉండునని 
భావింపబడుచున్నది, 
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స్థాన విశేషమును దోషముల యొక్క బలాబలములను గమనించి ఊహా 

ఫోహాలతో ఆంశొెంళో వికల్పములు చేసి వాతర _క్రమున సందు చికిత్సలు (పయో 

గింపవలసియుడును.! 

రక్రమోక్షణము. వాతరక్తమున |పారంభమునందే వాతాధిక్యత రూక్ష 
త్వమ్యు మ్లూనాంగత్వము. ఈ లక్షణములు లేకుండగ చూచి వాత మార్గమును 

రక్తము ఆవరించి ఆవరోధించుచుండుటచేత ఆ దూషిత రక్తమును కొద్దికొద్దిగా 

అనేక మారులు తీసివేయవలెను, ర క్రమోక్షణమును అధిక పరిమాణములో ఒకే 

మారు చేయించినచో వాతము (పకోపించును.2 వత్త 

వాతర కృమునందు ఆయా దోషముబయొ క్క. బలము ననుసరించి 

శృంగము జలౌక సూచి అలాబు ('పచ్చానము, సిరావ్యధనము. ఈ 

(ప్రక్రియల ద్వారా ర క్షమోక్షణమును చేయింపపలెనుఎ 

వేదన్క దాహము శూల్క తోద. ఈ లక్షణములున్నచో జలౌకా [(పయోగ 
ముచే ర రక్రమోక్షణము చేయింపవలను. 

సుప్తి (హన్యతృ, కండు, చిమచిమలాడుచుండుట. ఈ లక్షణములున్నచో 

శృంగముతో గాని ఆలాబుతోగాని ర్కక్తమోక్షణము చేయింప వలయును. 

1. బుద్ధ్వా స్థారవిశేషాంశ్చ దోషాణం చ బలాఒబలం 

చికిత్సితమిదం కుర్యాత్ ఊహోఒపోహవికల్పవిక్ (చచి. 29/155) 

2, తత ఆదామెవ బహువాత రూక్షన్లూనాంగాదృశే మార్గావరణా 

దుషళోణిత యసకృదల్బాల్పమవసించే ధ్వాత కోవభయాల్ (ను, చి .5్) 

3. తత ముంచేదసృక్ శృం గజలౌకన్యూచ్యలాబుఖిః ' 

(దేచ్భనైర్వా సిరాభిర్వా యధాదోషం యధాబలమ్ ", (చచి, 0/36) 
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వాఠర క్తజనిత ఉప(దవములు ఒర స్ధానమునుండి మరియొక స్థానమునకు 

మారుచున్న పుడు సిరావ్యధనము ద్వారాగాని ' లేక రోగా కాస్త న్త స్థానమున 

(పచ్చానము చేయించుట ద్వారాగాని రక్ష మోక్షణము చేయింపవలెను.! 

Kk 

రాగము. “వేదన దాహముతో కూడీయున్న వాత ర _కృమునందు , ర కృమోత్ష 

ణము చేయించి శీతల (పలేపములు చేసిన దాహము మొదలగునవి శమించును 2 

పాదములందు, బాహువులందు లలాటమునందు' సరావ్యధనము చేసి రక్త 

మోక్షణము చేయింపవలను. 

౨ రక్తమోక్షణ నిషేధము. a 

ఆంగములందు గ్లాని ఐనను, రూక్షత్వమైనను అధికముగా ఉన్న పుడును 

వాత 'పధాన వొత్ రక్తము నందును రక్తమోక్షణము చేయింపరాదు. 

అట్టి అవస్థలలో రక్తమోక్షణము చేయించినచో ర క్రకయము కలుగుట 

చేత పేకోపిరెచిన వాతము గంభీర మైన ళో శొధ్క స్తబ్దత, శరీర కంపము, స్నాయు 

సిరాగత వ్యాధులు, అంగముల సంచకోము గ్లాని. ఈ లక్షణములను కలిగించును, 

రక్తమును ఆధిక పరిమాణములో [సవింపచేసినను ఖంజత్వము మొద 

లగు వాతరోగములుగాని మృత్యువు గాని సంభవించును, అందుచేత స్నేహనా 

1. రుగ్గాహశూలతో దార్హాత్ (రుగ్ధాహతోదరాగార్హాత్ ) అసృక్ (సావ్యం 

జలౌకసా శృం గైస్తుంబై ర్హరేత్ సుష్మికండూచిమాయనాత్ 

 దేళాద్దశం (వజల్ (సావ్యం సిరాభీః వ్రచ్భనేన వా Ws చి. 29/37.38) 

2. చ౨ి29/131 Bp 

3, ma భె ర 2//193 

Wn, tre ల 
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నంతరము అట్టి _ స్థితలలో తగిన (పమాణములో మాగతమే రక్తమోక్షణము 
చేయింపవవనుఎ]ే 

రక్తమును _.ఆశుద్దముగా నున్నపుడు ఒక (పసృతము పరిమాణములో 
నిర్ధరణము చేయవ 5ను.* 

శోధనము 

వాతర రము నందు సామాన్యముగా దోషములధికముగా నున్నచో మొట్ట 

మొదటగా స్నేహనము చేయించి తదుపరి స్నేహయు క్త విరేచన |దవ్యములచే 

గాని లేక రూకీ మృదు విరచక [ద్రవ్యములచేగాని 'విరేచనము చేయింపపలెను, 

మాటిమాటికి అనువాసన నిరూహ వస్తులన్ము_పయోగింపపలెను.] 

ఆవశ్యకతననుసరించి వమనము చేయింవవలెను. శోధనానంతరము [రమ 

త్రమముగా పేయ విలేపాది [కమములతో భృజింపచేయుచు ఉపచరింపవ అెను. 4 

విరేచనమునకు యోగములు 

1, దోషము అధికముగానున్నచో దుగ్గముతో ఏరండ తై లమును ఏరేచ 
నము కొరకు పానము చేయింపవలను, బొషధము జీర్ణమయిన తర్వాత దుగ్గా 

హారమును ఇవ్వవలయును, 

2, అభయా కషాయమునుగాని ఘృతభృష ఆభయాగాని లేక (తివృత్ 

చూర్ణమును శీరముతోగాని (దాక రనముతోగాని యిచ్చి విరేచనము చేయింప 
వలెను. 

1. చచి, 29/38.40 
భై..ర. 27/194 

3. విరేచ్యుః స్నేహయితా్యఒదో స్నెహయుకె ర్విరేచ నః 

రూక్టైర్వా సృుదుభిః శస్తం ఆసకృత్ వస్తికర్మ చ (చచి. 29/41) 
ఓ. తతోవమనాధిభి రున్మకమైరువపొద్య (వతి నంసృష్ట భక్తం (ను.చి, ర్స్ 
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3, (తిఫలా కౌషథమున తేనె కలిపి పొనము చేయింపవరను, 

4. వాత ర క్రమునందు మలముచేత వాతము ఆవరింపబడుటను గుర్తించి 

'నప్పడు' కల్బస్థానమున చెప్పబడిన స్నేహయు క్త మృదు విరేచన యోగములను 

మాటి మాటికి |పయోగించి విరేచనము చేయింపవ3ను.! 

వ స్తికర్మ 

వాత ర_క వ్యాధియందు వ _స్తేతో సమానమైన చికిత్స మరియొకటివేదు, 

శరము ఘృతము కలిపి వ స్తే నిచ్చినచో వాతముతో పాటు దూషిత రకౌది 

పాలములును ని .రరణమగును. 2 

నవి వసి .పదేశమునందు, వంక్షణములు పార్శ్మ్వములుు ఊరు పర్వ, అస్టి 

ఉచరములందు వేదన ఉదావ ర్రములతో పీడింపబడుచున్నపుడు అనువాసన 

వ సితోపొటు నిరూహవ స్త్రీని (పయోగించుట (ప్రశస్త సముగా నుండును * జీల 

ఖం tx ./ బునందు దాహము శూలయున్న వాత ర_్రమునందు వాత ర్త 

ల నై we! త జన్ అప జ నా 

శామకముఎ న తె లనులతొ వ వ_స్పికర్య చేయింపవ ఎను, 
లా టూ 

శమన చికిత్సలు 

శిలాబితు, శుద్ధ గుగ్గులు మధు .నీని _పయోగము వొతర_త్తమును శమింప 

సానా మాలను 

చేయును $ కోధన'నంకరము గుడూచి క్వాథముతో శిలాబితు 200 మి. (గా. 
ఎల 

1. చచి, 29/83, 86.87. 
2. చచి, 29/88, 
వ స్రీవంకణ పార్య్ళ్వోరుపర్వాఒస్థిజఠరా రథవు ఉదావ రే చ 

ఎవాజాకీలే టీ 

శస్య.న్తే 'నిభాహో హోస్సానువాసనాః (చచి, 29/89) 
4, డద్యాత్తెలాని చేమాని వ స్తికర్యణి బుద్రీమొజా (చ.చి. 29/40) 

చ.చి. 29/159, 
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ఘృత యోగములు 

ఈ [కింది ఘృతయోగములు వాత ర_క్రమునందు పానము చేయించినచో 

వాతర_క్రము శమించును. ల జ్ al 

1. శావణ్యాది ఘృతము ప ట్ 

౨, బలాది ఘృతము 

rr 
వె, (దాక్షొది ఘృతము 

4. జీవకావి మహా స్నేహము_వాత రక్తమును ఘోరమైన ఇతర వాత 
వ్యాధులను శమింపచేయును. 

జి 

5, స్టిరాది ఘృతము-[తిదోషజ వాతరక్తమును శమింవచేయును, * 

6. పరూషక ఘృతము.వాత ర కము, క్షతక్షీణమ్యు విసర్పము ' మొదలగు 
వానిని శమింపచేయుసు. 

7. బీవనీయ ఘృతము-వాతర ర, ధాతుత్తయ్య సర్వాంగ ఎకాంగ వాతాది 

వ్యాధులను శమింపచేయును,. రసాయనము వృష్యము.1 

8 పురాణ ఘృతమునుగాని ఆమలక సిద్ధ ఘృతమునుగాని పానము 

చేయింపవ లెను, 

9, గుడూచిఘృతముగాని శతావరీ ఘృతమునుగాని పానముచేయింపవ లను .3 

10. అమృతాది ఘృతము (చ.ద) అన్ని విధములగు వాత ర_క్తములను 

(తితజంఘ ఊరుజానుపుల “నా శయించిన వాతరక్షీక్త ము, (కొప్టుశీర్షకము, ఠ్మీవ 

శూల్క, ఆమవాతముు వాతరోగములు-వినిని శమింప చేయును. రసాయనము: 

ఘృతములన్నింటిని 5 (గా, నుండి 10 (గా, వరకు సేవింపచేయవళెను. 

1. చాచి, 29/55.76, 
తపసు 2 న్క్ముచి. ర్ నూ 

కె చంక 22/2426, 
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' దుగములు 
ల అ 

"ఇ ఈ (కింద కీరపాకములు రక్తశాౌామక పిత్తశామకములుగా ఉండుటచే 

వాత ర_క్రమును శమింపచేయును. 

1. గుడూచీ స్వరస నిద్దజీరము 
అ ఇ 

2, అంశుమత్యాద్యి తీరము '. 

ఏ, శ్యామాది తీరము 

4 బలాది శీరిము 

ర్ గోమూతముతో కలిపిన _ ధారోష్ట దుగ్గమును పానము చేయించిన 

దోషములు అనులోమనము చెందును. 

6. పిత్తము రోక్రములచే వాయువుయొక్క_ మార్గము ఆవృత మైనచో 

ఎల్ చూర్ణముతో, ధారోష్ట దుగ్గమును పానము చేయింపవ లెను, 

7. దుగ్ధము, తైలమ్యు శర్యర వీనిని మధించి తాగించినను వీనితో 

ఘృతము మధు కోలిపిగాని పానము చేయించిన వాత రరక్రమునందు (పశ_స్తముగా 

నుండును. 

8. డళమూల సిద్ధ కీరము పానము చేయించిన వాత ర_క్రమునందు కలుగు 

శూల శమించును,' 

ఈ దుగ్గములు 30మి.లీ నుండి 60మి లీ వరకు పానము చేయింపవ ఇను, 

1. చచ 29071282 124, 



వోతర కృ నము 137 

సుశుతుడు అజాకీర (పయోగములను వాతర ర్త శామకములుగా వక్షం 

చెను. ఈ (క్రింద సిద్ధ అజాక్షీరములు వాత ర £కమునందు పానము చేయింప 

వలను, 

ఓ. సగము తె లము కలిపిన అజాక్షీరము, 

2, యష్టిమదు కలిపిన లేక యష్షి మధుతో సిద్ధముచేసివ అజా&ీరము1 

3, శృగాల సిద అజాతీరము. 
(2) 

44 శుంఠ్యాది' ఆజాశీరము. 

ర్. శ్యామౌది సిద్ధ అజాక్షీరము, 

చూర్ణములు మొదలగునవి 

1. గుడహరీతకీ అన్ని విధములగుక్టీవాత ర_క్తములను శమింప చేయును. 

2, వర్ణమాన పిప్పలి. పిష్పళ్ళును పాలతోగావి నీటితోగాని నూరి పానము 

చేయింపవలెను. 5 పిప్పళ్ళతో [ప్రారంభించి రోజుకు ర్ చొప్పున వృద్దిచేయుచు 

'సేవింపవలెను. లేక 10 చొప్పున [పారంభించి రోజుకు పది పది వృద్ది చేయ 

వరను. తిరిగి అదే క్రమముతో తగ్గించవరెను, ఇట్లు పది దినములు సేవించ 

వలెను. సేవనా కాలమున పాలు అన్నము మా(తము భుజింపవలెను. వీనిని వర్ష 

మౌన పిప్పలి అందురు. ఈ (పయోగముచే వాతరక్తము, పాండు ప్లీహో 

దరమ్కు హృదోగమ్ము ఉదరము.ఇవన్నియు శమించును.2 

3౩, ముండీ చూర్ల్ణమును మధు ఘృతముతో సేవింపవ లెను, మాత 2 గా, 

4, గుడూచి.క్వాథము సేవించినన్కు ఏరండ తై లముతో సేవించినను, 

గుడూచి స్వరసము, కల్కము, లేక చూర్ణమును అధిక సమయము వరకు 

ma. 

1. నుడ 5/10. 

2, ను, చి. 5/27. 
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సేవించినను వాతర క్రము శమించును. గుడూచి చూర్తము 6.12|గా& సేవింప 
చేయవఇను.] 

అ ఆ 

5, నింబాది చూర్ణము (భె. ర) 2 (గా. గుడూచి క్వాథముతో సేవింష 

' చేసిన తీవమైన వాత రక్తము ఆనువాతము కుష్టములు, ప్లీహము? మొదలగునవి 
శమించును.? - 

క్వాధములు “ 

౧. ఈ (క్రింది క్య్వాధములు వాతర క్రములందు ఇతర బొషధములకు అను 
పానముగను స్వతంతముగను, ఉపయో గింపదగునుః మాత సామాన్యముగా 

30-60 మిలీ పానము చేయవలను, 

1. పిప్పల్సి శొంఠి కాషధము 

42. పటోలాది క్వాధము " (చద) దాహముతో కూడిన వాతర కము 
శమించును, ' 

౨. అమృతాది క్వాధము 

4. వత్సాదనీ క్వాధము 
5. వాసాది క్వాధము 

6. నవకార్షక క్వాధము (చంద) 

7. ఎరండాది క్వాథము (ఖై.ర) చిరకాలము నుండి బాధించుచు. ఆజాను 
స్ఫుటితమ్ము ఊర్జ్యగతము అగు వాతర క్రమును శమింప చేయును, 

8. కోకిలాక్లాదీ క్వాధము (యోర్య సెవించుచు పర్త్యపాలన చేసిన 3 వార 
ములలో వాళర క్రము శమించును, 
ది aN క a? ల్ ye గ లో ల ఎ 9. సింహాన్యాది క్యాధము (భా వాతర త్ర ఆమవాత్క తటిహలాదులు 

mit 

10. శివృతాది కాషధము (భాష్య 

1. చందం, 23. 

2, భై. ర. 27. 
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తైల ములు 

తెలములు (పధానముగా వాతహరములుగా నున్నప్పటికిని విశిష్ట (ద్రవ్యము 
6... లు 

లచే పాకము చేయబడుటచే రక్త, పిక శామకములుగా నుండి వాతరక్రమును 

శమింప చేయగలుగును. ఈ తై లములు సాధారణముగా పానమునకు, నస్యము 

నక్కు అభ్యంగమునకు మరియు వ స్తికర్మకు ఉపయోగింపబడును. పరిషే 

కాదులకును (పయోగింపబడును. వీని పయోగముచే వాతర క్రమును విశేషముగా 

దాహము, శూల మొదలగు లక్షణములును శమించును*! 

1. మధు పర్ష్యాది తె లము-సర్వశరీరమున వ్యాపించిన వాతర క్షమును 

శమింప చేయును, 

2. సుకుమార తై లము-వాతర క్ర్తము, మన్యా_ స్తంభ హను[గహ 

సర్వాంగవాత్క ఏకాంగవాతాది వ్యాధులను శమింషచేయును. 

3, అమృతాది తైలము వాతర కము వాతవ్యాధులు అపషస్మారము మొద 

లగు వ్యాధులను శమింషచేయును. 

బల్యము, పుష్టికరము 

4, మహాపవ్మ తైలము 

5, ఖుడ్డాక పద్మ త్రైలము 

6. శతపాక మధుక తె లము 

7. శతపాక మధు పర్టీ తై లము-వాతర క్క విసర్న్క, పొండుహృ[దోగ్క 

(తిదోషజ వ్యాధులను శమింపచేయును, 

8, శతపాక లేక సహసపాక బలాతై లము వాతర కమ్ము 

హరము రసాయనము బల్యము* (చరక) 

వాతవ్యాధి 
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9. నాగబలా తై లము (చ.ద్ర 

10. గుడూచ్యాది తైలము (చరక) 

11. బృహత్ గుడూచి తై లము(చ ద)అన్ని విధములగు వాతర కము 

లను విశేషించి (తిదోషజ వాతర_క్తమును శమింప చేయును. 

12. ఆరనాలాది తైలము (చరక) అభ్యంగము మాత్రమే జ్వరము, 

దాహము, వేదన శమించును, 

13. పిండతై లము (చరక) అభ్యంగమునకు మాత్రమే ఉపయోగింప 

వ ఐను, 

14, ద్విపంచమూలాది తై లము (సుంచి 

ఈ (కంది తై లములు అభ్యంగ మునకు మా(తమే ఉపయో గింపదగినవి, 

అ) మహాపిండ తై లము-వాతర క్ర. ఆమము, కుష్ట్ర (గంధి మొదలగు 

వానిని శమింపచేయిను, 

ఆ) మహారు[ద గుడూచి తైలము 

ఇ) విషతిందుక తై లము 

ఈ యద తె లము 

4) మహారుద తైలము (ఛై.ర్స 

గుగ్గులు 

గుగులు తీర్షైష్ష గుణములచే కఫవాతములను, సరగుణముచే పి త్రమును 

శమింప చేయును. అస్టి, సంధ్కి మజ్జాలదు నాాశయించిన వాతమును శమింప 

చేయును, హృదయమునకు హితమును కలిగించును. . 

కా 
వాళ 

1, సుచి. 5 ఆ rer 
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వాతర క్రమునందు ఈ (కింది గుగులు యుక్త బొషధములు (పయా గింప 

బడును, 'మాత సామాన్యముగా 500 మి.గా నుండి 1 (గా. వరకు ఉండును, 

గుడూచి మొదలగు. వాని క్వాధములతో ఇవ్వబడును, 

1. కైశోర గుగ్గులు (చ,ద) అన్ని విధములగు వాతర క్రములు_ప్రమెహ 

పిటక్క రణమా -మొదలగువానిని శమింపచేయును, 

2 అమృతా గుగులు (చ.ద) 1.2 (గా, "సేవించిన వాతరక్త్క కుష్ట, 
Ca 

ఆమవాత, (వణ, ఆఢ్యవాతాదులను శమింపచేయును. 

3. పునర్నవా గుగ్గులు (చ. ద) వాతర రక్త దుష్ట వణ, ఆమవార, ఊరు రు స్త 

మాది 'వ్యాధులను కమి పచేయను. 

4. రసాభ గుగ్గులు (భైర) ఖజ్జలి లోహభస్మ అ భకభస్య, గుగ్గులు 

మొ॥ (పథాన (ద్యముళలు వాతర క్ర కుష్ట్ర అపచి, గండమాల మొదలగు వానిని 

శమింప చేయును. 

ఇతరయోగ ములు 

యోగసారా మృతిము (చ ద) శతావర్రీ భూమ్యామలక్క సాగబల్క - వృద్ధ 

దారు ముఖ్య [దవ్యములు అగ్నిబలానుసారము సేవించిన వాతర కము, కుష్టము, 

క్షయ మొదలగు వానిని శమింప చేయును రసాయనము. 

రసొష ధాదులు 

1. హరతాళ భస్మ 50 మి.గా తేనెతో సేవింపచేసి గుడూచి క్వాధము 

_తాగింపవలెను. జీర్త ar స ము మొక ర్త 

శత... nn! .. 
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2, వాతరక్తాన్నక రసము (భై .ర) ఖజ్జలి, అ|భక భస్మ, హరతాళ్ళ మణి 

శిల్ప శిలాజతు, గుగ్గులు ముఖ్య | దన్యములు 300.600 మి.[గా నింబ షత 

పుస్పత్వర్ చూర్ణము 1[గా- కలిపి గోఘృతముతో ఇచ్చిన అన్ని విధములగు 

ఉప్మదవ సహవాత రకములు శమించును, 

3. విశ్వేశ్వర రసము (రసా .సం) ఖిజ్జలి, విషము, తుద్ధము ముఖ్య _దవ్య 

ములు 100-200 మి. గా సేవించిన వాతర కము కుష్టములు త్వ(గోగములు 

శమంచును. 

4. ద్వాదశాయసరనము (ఛై.*ర ఖజ్జల్కి స్వర్లమాకీక్క స్వర్లభస్మ, నాగు 

తామ, అ|భక భస్మాదులు ముఖ్య (దవ్యములు 100 మి*|గా--200 మి. గా 

సేవింపచేసిన వాతర క్త కుష్ట ఆశవాతాదులన శమింపచేయును. 

5. మహాతాలేశ్వరరనము (ర,సా.నం) కూపీపక్వము, 

6. సర్వేశ్వరరసము (శా, సం ఖజ్జలి, లోహ, అ(భక్క తామ స్వర్ణ 

రజత వజ భస్మాదులు, కూపీపక్వము, 200 మి.|గా వాతరక్తమును శమింప 

చేయును. 

7. తా మభస్మముు ఖజ్జల్కి తాలకము కలిపి సేవింపచేయవ లెను. 

8, తాళ సింధూరము (ర.సా.సంఎ 100-200 మి.|గా. తేనెతో వాత 

(పధాన కఫపధాన వాతర్క్తమును శమింపచేయును, 

9. మాణిక్యరస (రంచం) వాతకఫ వాత రక్త శామకము. 

10. గుడూచ్యాది లోహము (భై .ర) 100.300 మి-.గా. 

11 పిత్తాంతకలోహము (భై.ర) ఖజ్జల్హి అభక్క తా[మలోహ భస్మములు 

ముఖ్య (చవ్యములు 200 మి,|గా పటోల ధాన్యక క్వాధముతో దాహముక్త వాత 

రక్తము శమించును, 



జా ర వయ ఆ 
. 

12. లాంగల్యాది లోహము (భై. లాంగలీమూల, ' గుగ్గులు, లోహా 
భస్మ ముఖ్య [భధవ్ధములు 300 మి*|గా జ జాన సుపర్యాంత ము స్తుటనము మొదలగు 

ఉప[దవములతో గూడిన వాతర క్ర మును శమంప చేయును, 

వొతర కము నందు బహిః పరిమార్దన! చికిత్సలు 

వాతర క్షమున ముఖ్యముగా ఉర్పానవాత ర క్షమునందు" (బా హి ఆలే పన 

అభ్యంగ పరిషేక ఉపనాహోదులవే చికితింపవలయును. 

3 

శీతల, లేపములు -ఉష్ష లేపములు 

కఫ _పధాన వాత వడాన వాతర క్రములందు శీతల [దవ్యములతో లేపనము 

చేసినచో దోషములు స స్తంభించి ద దాహము శోథ, వేదన, కండు వృద్ది చెందును. 

భీకళల బచేపములచే శరీ లో ష్య లోపలనే స స్కృంభించి ఇట్టి హానికలుగును. అందుచేత 
ఈ కఫవా త్ (పథాన స్థ సికుఅలో ఉష్ణ [పలేపము లు [(పయోగించవ నుం 

రక్త క్ష వధాన్క పి త్త (ప్రధాన వాత ర _ర్రములందు ఉష్ణ [దవ్యముల'చే 

బేపనములు చేపినచో దాహమ్ము క్రేదము త్వగవదారణము జరుగును, అట్టి స్థితిలో 
లీకల దాహశావమక [పలేపములు (పయోగింపవలెనుః 

అందుచే వాతర క్షమున దోషముల బలాబలములను గమనించి (పబేపములు 

(పయో గింపవలసి" యుండును. 2 

. 1. i) బాహ్యమాలే వనా౬భ్యంగపరి 'షకోపనాహనై క (త చి. 29/43) 
liy ఉపనాహా పరి చ్నేక్ర [(పదేహాభ్యంజనాని చ శరణాన్య| పవాతాని మనో జ్ఞాని 

మహాధ్తీ.చ మృదునండోవడానాని. శయనాని సుఖాని చ వాతర రే 
(ప స్య_నైే మృదుసంవాహానాని చ (సుచి. 5 అ.) 

2. కఫవాతోత్తరేశ్రీతెః [వలిస్తే వాతళోణితే దాహ శోధ రుజా కండూవి 
వృదిః సంభనా ద్భవేత్ ౮ కపితో తరి” మః వాహ ఃచ్షేదోఒవదారణం a) అయతే ముతో per. pe. 

భే కృసాత్రవ్పివస్టోషబలం మిద్ధ్వా౬జవార్యేక్కాయామ్ 

| లం - (చః చం 29/47. 48) 
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రి షేకములు 

జీవనీయ ఘృతము, కాకోల్యాది ఘృతము, కార వేల్లక సిద్ధఘృతము? 

సుషలీ సిద్ధ్దఘృతము వీనిలో దేనితో నై నను వాతర క్రమునందు పరి షేకము అవ 

గాహము చేయవ లెను, 

వాతర క్రమున స్తంభమ్యు ఆక్షేపషము, హల.ఈ లక్షణములున్నపుడు 

.జీవనీయసిద్ది మహా స్నేహములచే వేడివేడిగా పరిషేచనము చేయవలెను, 

వాతర క్రమున దాహమున్నచో శీతల మైన జీవనీయ మహాసే స్నేహము చేపరి 

"షేకము చేయవలెను, 

వాతర క్తమున దాహము శూలి ఉన్నచో ఈ (కింది. పరి షేకములు 

చేయింపవ రెను. అ) తై లమున గో, అవి లేక ఛాగదుగ్ధము కలిపి లేక ౪) జీవనీయ 

క్వాధమున శై లముకలిపి లేక ౬) లఘు పంచమూల క్వాధమున త్రై లముకలపి, 

వాతర క్రమున దాహమునందు [దాతెరసము, ఇవీరసము, మద్యము దధిమస్తు 

అన్షకౌంజికము, తండు లోదకము లేక కూదళర్కరాంబుతో పరి షేకము చేయింప 

వ లెను. 

వాతహరములగు దశమూలాదిగణ సిద్ధ &ీరములతోగానిి, దాడిమాది ఆమ్ల 

రసములతోగాని పరి షేకము చేయించిన వాతర_క్తము శమించును, 

ప లేపములు 

వాతర క్రమునందు రాగము, వేదన దాహము ఉన్నచో ర క్రమోత్షణము 

చేయించి ముందు చెప్పబడు (వలేషములు (పయోగింపన లెను. అ) వేధుకాది . 

 తేపమే అ) జలజవ[త లేవము 3) యష్టాహ్వాది లేపము ఈ) జీవసీయాది 
-లేపము ఊఉ) తిలాదిలేపము లేక గొధూమాది. ల్లేషము. డ్ 

టి 

ట్లో 

(ప చేహ ము లు , 

యవాది (పదేహము, సహ దేవాది. (వదేహము, లేక నె వై రేయకాది. “దే . 

పాము (పయోగించిన్లచో వాతర రము శమించును, 

es 
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దాహశామక స్పర్శ్భాదులు 

వాతర క్రమున శీతల చందన జలముచే [పోక్షణ చేయబడిన కుముద ఉత్పల 

పద్మ పుష్పములు మణిహారముల స్పర్శ దాహమును శమింప చేయుటలో [పశ స్త 

ముగా నుండును. 

చం[దకిరణములు మరియు శీతల జలముతో కూడిన కొమ వస్త్రములు, కమల 

పుష్పములు ప్యతములతో ఆచ్చాదింపబడి శీతల పవనముతోకూడిన నదీతీరమున 

పరువబడిన శయనము దాహమును వేదనను క్షమమును పోగొట్టి సుఖమును 

కలిగించును, 

వాతర క్ర విశేష చికిత్సలు 

ఉతోన నాతర క చికిత్స 
(కస pan, 

ఉత్ణాన లేక బాహ్య వాతర_క్తమునందు ఆలేప్క అభ్యంగ పరిషెక్క ఉపనా 

హాదులతో ఉపచరింపవలెను. 

గంఫీర వాతర క్ర చికిత్స 

గంభీర వాతర క్రమునందు విరేచనము, ఆస్టాపన వస్తి స్నెహపానము 

వీనిచే ఉపచరింపవ లెను, 

గంభీర వాతర క్రమునందు రక్తము వాతము ద్వారా ఆ(కాంతమైనపుడు 

అనగా వాతము అధికముగా వృద్దిచెంది ర_క్రముయొక్క [క్రియలను ఆచ్చాదితము 

1, i) చ. చిం 29 /125. 133, 

1 ను. చి. 5/13.14, 28, 30 

2, _ బాహ్యమాలేపనాఒభ్యంగపరి షేకో పనాహనై 8 

విరేకా స్తాపన స్నేహపానె ౩ గంధథీరమాచరేత్ (చ. చి, 29/43) 
అ అ 

కౌ, (3) 10] 
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మూలే 

చేసినపుడు వాతరోగమున చెప్పబడిన చికిత్సలచే ఉపచరింపప3ను, వాతము 
శమించి రక్రము మరియు వాతము సమౌనస్టితికి చేరిన తదుపరి వాతర కమును 

శమింపచేయు [కియలచ ఉపచరింపవలెను, 

మేదస్సు గాని కఫముగాని అధికముగా వృద్దిచెందుటచే వాతము యొక్క. 

మారము- అడగింప బడీనచో వాతము మిక్కిలి (పకోపించును, అటి సితిలో "క టు 
లు 

మొట్టమొవటనే స్నేహన చికిత్సలు, బృంహణ చికిత్సలు (పయోగింపరాదు,2 

వాత ప్రధాన వాతరక్త చికిత్స 

ఘృతము తై లము వస్త మజ్ఞ-ఏని యొక్క పానము అభ్యంగము ఈ 

స్నేహములతోనే అనువానన వస్తుల (పయోగము, సుఖోష్టమైన ఉపనాహములు 

పనిచే వాఠ[ పథాన వాతర క్షమునందు ఉపచరింపవలను. 

ఉపనాహాదులు-వాత పధాన వాతర క్రమునందు వాతఘ్న [దవ్యములతో 

పాఠము చేయబడిన స్నిగ్ధమైనవియు శరము చేర్నబడినవియ అగు ముద్గపాయ 

సముచేగాని లేక తిల, సర్షపముల పిళ్షుముల చేగాని ఉపనాహము చేయించినచో 

వాతర క్రముచే కలిగిన వేదన శమించును, 

బాగుగా సంస్క-రింపబడిన జలీయ్య [పసహ, అనూప మాంసములయొక్క- . 

'వేశవారములందు జీవనీయ గణౌషధముల కల్క_ము మరియు స్నేహము కలిపి 

le గంభీరే ర క్రమా[కాన్తం స్యాచ్చేత్ తద్వాతవజ్జయత్ 

పశ్చాద్వాతే (క్రియాం కుర్యాత్ వాతరక్త | పసాదనీమ్ (చ. చి. 29/160) 
2. కుపితే మార్షసంరోధాత్ మేదసో వా కఫస్య వా 

అతివృద్ధ్యా౭నీలే నాఒ౬దౌ శ స్తం స్నృహనబృంహణమ్ 

(చ. చి 29/156) 
ఏ, సర్పిస్తై లవసామజ్ఞాపానాభ్యం గనవ స్టీభిః 

సుఖో షైరుపనా హైశ్చ వాతో త్తరముపాచ రేళ్ 
a= 

(తః చి. 29/44) 
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వాతర కఆ, కాంత | పదేశమున ఉపనాహముగా |పయోగించినచో సంభము తోద మ. ' ( యై 
'వేదన,ఆయామమ్ము శోధ అంగగహము-ఈ లక్షణములు శమీంచును. 

జీవనీ యౌషధ సిద్దకల్కము క్షొరమ్ము వస వీని ఉపనాహమును పైవిధ 

ముగనే గుణమిచ్చును. 

యవాది ఉపనాహముగానిి సైషైహఫలోత్కారికా ఉపనాహముగాని యవాది 

వేశవారోపనాహముగాని బిల్వాది ఉపనాహముగాని మాతులుంగాది లేపముగాని 

వాత |పధాన వాతర క్ర జనిత వేదనలను శమింప చేయును. దాహళొమళక లేపములు 

సహచర, జీవంతీ ఏనిని గాన్సి భర్ణితముచేసి ఓరములో నానిన తిలలనుగావి ఛాగ 

కీరముతో నూరి లేపనము చేసిన దాహము శమించును. 

శామక బేపములు-వాతాధిక్యముచే కలుగు శూలయందు అశసీ వీజములను 

గాని ఏరండ బీజములనుగాని శతాహ్వాగాని అజ వాదుగ్ధముతో నూరి లేపనము 

చేయవలెను: 

మధూచ్చిష్టాది లేపము కూల్క సంధివాతము సంధిచ్యుతి, సంధిభగ్నమ్ము 

ఖంజము, కుబ్దత్వము మొదల/గఏ లక్షణములలో కూడిన వాతర ములో [వశ స్త 

ముగా నుండును. 

*త్తపధాన రక్త్మపధాన వాతర క్ర చికిత్స 

రక్త పధాన్క పిత్త్మపధాన వాతర క్రములందు విరేచన కర్మ చేయింప 

వలెను. ఘృతపానము, దుగ్రపానము, పరిషేకము, అనువాసన వస్తులు వీనిచేతను2 

eg 

1. 1) చం చి, 29/44, 135.144 

11) సు, చి. 5/1516 

2 విరేచనై ఘృతక్షీరపానై 8 సెకె ః సవ స్తఖిః శీతై ర్నిర్వాప? 

rt 

శాప్ 

ర కసి త్ర్తతోరం జయేత్ (చ. చి, 29/45) 
4 

లే బాటే 
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శీతల దాహళామక (పలేపాదుల చేతను ఉపచరింపవలెను. రక్త (పధాన వాత 

రక్తమున విశేషించి రక్త మోక్షణము శీతల తమ (పదేహములు (పయోగింప 

వ లను. ! 

ఆభ్యంతర జాషధములు 

1. శర్కర మధుతో కూడిన ఈ కింది కషాయములను పిత్త (పధాన వాత 

రక్తమున పానము చేయింపవలెను, 

అ) (దాతౌది క్వాధము 

ఆ) శతావర్యాది క్వాధము 

ఇ) గుడూచీ క్వాధము 

ఈ) పిత్తజ్వర హరి చందనా క్వాధము 

2. మధుర తిక్త గణసిద్ద ఘృతము2 

3. గంధక రసాయనము (యో* ర్య) 300 మి. (గా 600 మి. (గా, 

శర్క-రతో కలిపి పాలతో సేవింప చేయవలను. 

4. పంచనింబ చూర్ణము (శా, నం.) 2-4 (గా. గుడూచీ క్వాధముతో 
ea 

ఇవ వ లెను. 

ఉప్మదవాది చికిత్స 

వాతర కృమునందు రక్తము, మరియు పిత్తము అత్యధికముగా వృద్ది చెంది 

నచో రోగా కా స (పదేశము శీ ఘముగా పొకమును పొందును. తదుపరి పగిలి 
లీ) 

విదగ్ధ రక్తముగాని పూయముగాని (స్రవించును. 

1. ర్త (పబలేఒప్యేవం బహుశశ్చ శోణితముపసేచయేత్ శీతత మాళ్ళ 
(పదేహాః కార్యాయితి (సు, చి ర్ అ) 

2. సుం చి ర్ వ 
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ఇట్టిస్థితిలో (వణములకు వలె భేదన్స శోధన్క రోవణాది [కియలచే 
చికిత్సింప వలెను, 

ఈ స్థితులలో ఇతర ఉప్మదవములేమైనను కలిగినచో త త్తదనుసార 

చికిత్సలచే ఉపచరింప వరను.! 

బాహ్య చికిత్సలు :- 

1. (పపొండరీకాది లేపము పిత్త రక్త్మపధాన వాతరక్షమున కలుగు 

వేదన, దాహము విసర్బము రాగము శోఖ వీనిని శమింపచేయును. 

2. విసాది కషాయ యుక్త తీరముగానిి &ీరే తరసాదులుగాని, (దాక్షొది 

కాషధమునుగాని పరి షెకముగా (పయోగింపవరేను. 

3. కాకోల్యా ఘృతముతోగాని, శత ధెతఘృతముతోగాని అభ్యంగనము 

చేయింపవ లెను 

4. శాలి షష్టికాది పిష్టమున ఘృతము కలిపి (పదేహము చేయవలెను. 

ర్, విశేషించిర క్ర (ప్రబల వొతర క్రమమున అత్యంత నీకల (పదేహములు 

కఫ (పథాన వాతర కక్ష చికిత్స 

కఫ[పధాన వాతరకృమునందు మృదువుగా నమనము చేయింపవరెను. 

1, ర_ర్తపిత్తాఒతి వృద్ధా తు పారమాళు నియచ్చుతి భిన్నం (సవతి వౌ రకం 

విదగ్గం పూయమేవ వా తయోః [కియా విధాతవ్యా భేదళోధనరోపజై ఈ 

కుర్వాదుప(దవాణాం చ (క్రియాం స్వాం స్వాచ్చికిత్సాతాత్ 

(చ. చిః 29/161. 162) 

1. ఫి చచి. 29/134 

11) నుచి. 5/18.21 
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ల + - జ లో a అ 

"స్నేహ సేళకములు, లంఘనము అత్యధికముగా ఇయింపరాదు. కష్ట లేపములచే 

ఉపచరింపవలెను ,ే 

కఫము మేదన్సు అధికముగా వృద్ది చెందినచో వ్యాయానుమ్ము శోధనము, 

అకిషములు, మూూక్రములు వీని పానము, విరేచనము, త కాభయా (పయోగము. 
య 

oa య fk Gg th య్యా నమును మేదస్సుసు శీణింప చేయవవెను, £, 

ల ఇ ను న - (4 = అల అష 

ft. m6 హరిదా ముస్తా - వీని కషాయము పొనము  చేయింపవవెను, 

2, (తిఫలా ౩ కౌషధథము తేనె కరిపిగాని 

ఏ, మధు కాచి కా్యధము తేనె గోమూ తము కలిపిగాని పానము చేయింప 

en . రటుకాది కలము మభ రలిపి గోమూ, తముతో పానము చేయింప ల 
వలను, 

6. ఢధాత్యాది కా్యధము 

7. గుద ఘృత (పయో గమ. 

1. వమనం మృదు నాత్యర్థం "స్నెహ సేకౌ విలంఘనం 

కోమా లేపాళ్చ శస్య న్తే వాతర కే కఫోత్తరే (చది. 29/46) 
వు వె అనై లా 

2. _ వ్యాయామళోధనాఒరిష్టమూతపానై ౩ విలేచనై 8 
Qe Rm 

త కాఒభయాపయోగెశ్న శమయేలత్కఫ మెదసీ (చాచి. 29/157} 

3, iy చ.చి. 29,86 

పే నుచి, ర్ [22 

శ చద 23/11417 
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బాహ్యా చికిత్సలు ఫ్ 

కఫ (పధాన వాత ర_క్తమునందు ళోధ్య గౌరవము కణు మొదలగు ఉప 

(దవములున్నచో మూతక్షెర సురాపక్వు ఘృతమును అభ్యంగము చేయింపవ లను. 

పద్మకాది ఘృతమునుగాన్ని క్షొరాదితై లముగాని అభ్యంగ పరి షేకములకు 

(పయోగింపవ3ను= 

మస్తు మూ తాది ఘృతము అభ్యంగము చేయింపవ కను, 

తైల మూ(తాది క్యాధముచే పరి షకము చేయవ లెను. 

సర్షపాది బేపము, కపిర్హాదిలేపషము, కఫ పధాన వాతర క్రమున (పశ స్తముగా 

నుండును. 

జర ల... (పదేహములు---తిలాది [పదెహమునుగాని, లేక ఈ (కిందివానిని 

కారోదఠముతో నూరి సుఖోష్టముగా (పదెహముగా (పయోగించిన కఫ్మప్రధాన 

వాతర కము శమించునుః 

అయ్ La జి జ” జ్ శ CR వ పత న కల్కుమ్రు తిలాశ్వగంధా కల్క్టము, ([పియాలాది కల్కము, 

మధుళి గాదికల్కము లేక వ్యోషాది కల్కాముగాని లేక శాలి పర ర్ద్యాదికల్కము 

పాలతో నూరిగాని పచేహమునా (పయోగింసవ ౦ను*! 

సంనర్గజ వాతరర్రచికిత్సలు 

సంసర్ష సనిషపాత దోషజ వాతత కృములందు ఆయాద వేషానుసారము 

re జాతా ల rt ఇఓ న ను న మ స ల నన 

1. i) చచి, 29 [145.118 

113 సుచి, 5/2325 

2, సు,చిః 9/46 
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వొతరఫజ వొతర క్ర చికిత్స 

వాతకఫజ వాతరక్తమునందు గృహధూమాది లేపమ్ము లేక తగరాది 

లేపము (పయోగింపవ3ను, 

సుధుళిగు నీజములను కాంజికముతో (నూరి లేపనము చేసి తదుపరి కౌంబిక 

ముతో పరిషేచనము చేయవలను, 

(తిదోషజ వాత ర క్ర చికిత్స 

1, తీఫలాది కల్కము సేవింపుచు దధి శుక్త క్షారాదులను విరుద్ధాహారము 

లను త్యజించి పధ్యములను వొటించుచున్న శూలతో కూడిన సర్వ 

దోషజ వాతకక్తము శమించును 

2, బోధి (అశ్వర్ల) వృక్ష త్వక్ క్వాధము తేనెతో కలిపి సేవించిన 

దారణ మైన |తిదోషజ వాఠర కము శమించును2, 

1. చచి, 297119151 

2, చచి 29/152015క్క 158, 



వొత ర క్రమునందు పథ్యాఒపధ్యములు 

ప థ్య ములు! 

ఆహారములు :- 

పురాణయవలు గోధుమలు, సీవారధాన్యము శాలి షష్టికధాన్యములు కలము 

ధాన్యము. 

ఆఢకముల్సు చణకములు, ముద్గలు ( పెసలు, మసూరములు, సమకుష్టక 

ములు, 

సునిషజ్జకము, వె తా గములు, కాకమౌచి, శతావరి వాస్తూకమ్వు ఉపోదిక 

(బచ్చలి), కార వల్లకము, కండులీయకము, (పసారిణ్వీ దత్తూరము వృద్ధ 

కూష్మాండము శమ్బాకి పల్లవములుు, పటోలమ్ము మృద్వీకము, గుడూచి -- ఇతర 

తికృళాఠములు, 

నవనీతము, ఘృతము, ఏ రండతై లము, అజ, మహిష గోదుగ్గము 

మాంసములు:. లావక్క తిత్తిర, మయూర్క కుక్కుట మొ॥ విష్కర పక్షుల 

(ప్రాణుల మాంసముల్కు శాక్క దత్యూహ (పకి విశేష) కపోత్క చటక మొ॥। 

పతుద పపల మాంసము. 

శ్వేత శర్కర___వీని సేవన వాతర క్రములందు హితకరముగా నుండును. 

1. i) పురాణా యవగోధూమనీవారాః శాలిషిష్టకాః భోజనార్థం రసార్గం వొ 

విష్కిర్మ పతుదాః హితాః ఆధ్యక్యశ్చణకా; ముద్దా మసూరాస్సమకుష్ట కౌ? 

యూషార్థం చిహుసర్పిషా* |పశస్తా వాతళోణితే (చచి. 29/5051) 

ఏ చచి. 29 /52.53,159 

iii) నుచి. 5 [30,34,395 

iv) ఖై. 27 [195.202 
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హారములు 

అభ్యంగము పరిషచనముు (పలేపనములు మృదు సంవాహనములు ఇవి 
హితకరముగా నుండును, 

కషాయ ఘృత, తె లాదులతో పరి షేకమ్ము గారి తగులకుండా ఉండు 

గృహమున ఆవాసము, మనోజ్ఞముగనుు విశాలముగను ఉండు గృహమున మృదు 
వయిన తలగడలు బాలీసులతో సుఖకరమగు శయనముల పె పరుండుట. 

ప థ్య ములు 

ఆహారములు :. 

రటుు ఉష్ణ అమ లవణ్క గురు అభీష్యంన రఫకారక ఆహారవ 

సేవించుట. 

మాష్క కురుత నిష్పావములు కలాయములు, క్షరముల్కు మూలకము, 
పిణ్యాకము, సక పీరుద్దాహోరములుు దధి అవు కౌంజికము*, అంబుజ అనూప 
మాంసముల్కు ఇవన్నియు వొతర క్రమున అ పత్ట్యములు కాన వర్థింపవ లెను 

విహారములు :. 

దివాన్వప్నుము ఆతప, అగ్ని సేవన్వ వ్యాయామము, మెధునము, కోపము. 
QQ 

ఇవన్నియు వాతర క్రమున వర్తింపవలెను.! 

1. i) ఉవాస హ్నం సస నావం హ్వ్యాయామం మిభునం తథా 

రటూషం గు పజాన్లు చ వరయేత్ న 
ష్ష 5 పభిష్యంది ల జాన్లుం చ వర్ణయెత్ (చి.చి.29/ 19) 

11) వ్యాయామం మిధునం కోప ముష్లాఘ అవణాళనమ్ 
దివాస్వప్న మభిష్యన్ది గురు తై తాన్నం ఏవరయేత్ొ (సు ల్ 5 జి 

| 

iii భైంరం. '27/203. 205 



అగ 

ఊరుస౦భవు 
అలి 

నిరుక్తి: 

మేదస్సుతోపాటు కఫము, వాతము పిత్తము కలసి ధిక్కరించి అత్యధిక 
మైన తనయందలి సైర్య శెత్య గుణములచేత ఊరు పదెశమునకు చేరి ఊరువు 

లను స్తంభింపచేయు వ్యాధి అగుటచే దీనికి ఊరు స్తంభము అని పేరుక్రలిగినది.1 

నిదానముః 

భుజించిన ఆహారము కొద్దిగా జీర మై మగిలినది అజీర్ణముగా ఉండు అవస్థ 

యంగు స్నిగ్ధ ఉష్ణములున్కు లఘు.శీతములున్కు [దవ-శుష్కములును అగు 

పరస్పర విరుదమెన గుణములు కలిగిన పదార్లములనన్నీంటిని ఒకటిగా చేర్చి 
ఈ ౬ 

భుజించిననుు పెరుగు పాలు (గామ్య-అనూప జొదక జంతువుల మాంసములను 

ఒకటిగా చేర్చి భుజించినన్వు పిష్టముతో చేసిన భక్ష్యాదులను, చెడిపోయిన మద్య 

మును అధికముగా (తాగినన్కు పగటియందు అధికముగా నిిదపోయినను, రాత్రు 

లందు కాగరణచేసిసను, ఉపవాసము ఉండినను, భుజించిన వెంటనే మరల భుజించి 

నన్కు శరీరమునకు అధిక[శమను కలిగించు పనులను విశేషముగా చేసినను 

భయపడినను, మలమూ(త వాతాది వేగములను నిరోధించినన్ను స్నేహమును అధిక 

ముగా పొనము చేయుటవలన మొదలై న కారణముల వలన ఊరు స్తంభము 

జనించును 2 

1, ఉఃయూా శేష్మా స మేదస్తో్కోవాఠి తేఒభిభూయ తు 
ఉనా. చానా 

సంభయేత్ పర్య శ త్యాఖ్వాం ఊరు సంభ సతను సః (చ చిం 27/19 
ar జ యా ఎద వభ ౨ 

౧ వి స్ట్ . ఇ లీ ల వ్రాత తో లే జం అల క ్డ క్రీ 
యత్ర స్నిగ్డ్ ప్టృలము(గులు నీత్రాని బర్హా౬జం నమశ్నలి 8 (టల శం మ్మ. 1టొున్నాది 

ళో ఇ జగ. డై. అస స అప 
[(గామ్యూనూ ఎ దఠమి్నః పిష్టవ్యాపన్నమద్యాతిది వాస్వప్న (పజాగరై$ 

లంఘనా౬ధ్యకనాయానభయనిగవిధార దైన స్నేహాచ్చామం చితం కోషే 
యా © 

వాతాదికా మేదసాపహా రుద్ద్వాశు గ గొరవాదూరూ యాత కరడ సిరొవి భిః 
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ఎన పరొ్మనబడిన కా రణములచేత రసశేష రూపమైన ఆమము కోష్టము 

నందు రోజు రోజుకు సంచితమై నిలిచి వృద్దిపొంది మేదస్సుతో కలసి పొతపి త్త 

కఫ మార్గములను అడ్డ గించి ఆ (తిదోషములతో కలసి గురుత్వము కలిగిపుండుట 

చేత హృదయమునుండి (కిందికి వ్యాపించిన సిరలు మరియు ధమనులందును 

వ్యాపించి ఆ సిరాధమనులద్వారా శీ ఘముగా (కిందికి జారి మేదస్సుయొక్క 

బలమునలన మరింత బలమును పొంది తొడల |పదేశమందు పిక్కలయందు 

పూరించును. ఈ విధముగా కఫముతోను, మేదస్సుతోను కలసిన వాతము (వక్షో 

పించి పిత్తమును నశింపచేసి, తొడలను చెంది వాని యొక్క- అస్టులందలి 

ద్వారము శేష శ్ర మేదస్సులచేత నింపి _సంబింషచేయును.! 

వూర్వరూపము : 

అధికమగు చింతారూపమైన మనోవ్యాపారము ఊరు స్తంభము కలుగక 
ముందు మనుజునకు కలుగును. అధికమైన నిద, శరీర జడత్వము, జ్వరము, 
అరుచి, రోమహర్షము, ఛర్షి జంఘములు ఊరువులు కృశించుట, ఇవి ఊరు 

స్తంభమునకు పూర్వరూపములు అని తెలియవ లెను.2 

1. 1) స్నేహాచ్చామం చితం కో షే వాతాదీ౯మేదసా సహ 
రుద్ధ్వాశు గౌరవాదూరూ యాత్యధోగై 8 సిరాదిభిః 

పూరయ౯ పక్టీజం ఘోరు దోషో మేదోబలోత్కటః 

అవి ఛేయపరిస్పందం జన నయత్యల్సవి[కమమ్ 

మహాసరసి గంయ్ఫిరే ష పూరై= ౦బు సృమీతం యధా తిష్షతి స్టిరమతోభ్యం 

తద్వయాయ గతః కఫః (దంచి, 27/10-12 

11) జ శైష్మ్యమేదః పవన; సామమత్యర్హ సంచితమ్ 

అభిభూయేతరం దోషమూరూ చే(త్పతిషద్యతే (మా.ని. 24/2) 

2 హాగూ పం ధ్యానని దాఒతి _పైమిత్యాఒరోచరజ్వరాః 

లోమ 
హా హర్షశ్చ చ్భృర్ద్షశ్చు జం ఘోార్వోస్సుదనం తధా 

లా 
ల చు. 27/15) 
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ఊరు స్తంభమునందు ఊడ మవ్వలు మిక్కిలి నీకలముగ, స్పర్శరహితముగ, 

చలన రహితముగ్క స్వశరీర సంబంధము బేక్క మీక్కి_లి భారములుగనై వేదనతో 

కూడియుండును. తొడలయందు కఫము నిలిచి యుండి సంచలనము లేక స్థిరముగా 

ఉండును. అందువలన బారవంతమురై అధిక వేదన కలిగివుండును, స్పర్శ 

జ్ఞానము నశించి కంపము కలుగును, ఈ విధముగా అనేక భాధలను కలిగించి 

పాణ మును దొంసించును. 

ఊరు _స్తంభమందు ఊరువులు, జంఘములు ఏనియందు తీవమైన 

వేదన కలుగును. కాళ్ళయందు వెంటవెంట వేదన కలుగుచుండును పాదములను 

నేలపై ఉంచినఎడల బాధకలుగును. శీతల స్పర్శను ఎరుగకుండునుపాదములను 

సమముగా (క్రిందకు ఉంచుట పీడనము నదచుట, కదలించుట్క ఈ పనులందు 

సామర్ధ్యము లేకుండును జంఘములు ఊరువులు పాదములు స్వశరీరమునకు 

సంబంధించినట్లు ఉండవు. ఏిరిగినట్లు తోచుచుండును. ఈ లక్షణములన్నియు 

ఊరు స్తంభమునందు కలుగును . 

1.1) గౌరవాయానసంకో్మచదాహరుక్సు ప్రికంపనై 8 

భేద స్ఫురణ తోదైశ్చ యుక్తో దేహం నిహ న్యసూన్ 

జం ఘో రుగ్దానిరత్యర్థం శళ్వచ్చాదాహ వేదనా 

పదం చ వ్యధతే న్య స్తం శీతస్సర్శం న వేత్తిచ 

సంస్థానే పీడనే గత్యాం చాలనే చాహ్యనీశ్వరః 

అన్యనేయా హి సంభగ్నో ఊరూ పాదౌ చ మన్యతే 
(చచి. 27/13,17,18) 

11) కఫమేదోవృతో వాయుర్యదోరు (పతిపద్యలే 

తదా౬౦గమరమితృరోమహ గరుజా జ్వరై 8 
యి యి యె 

ని దయాచాద్దితౌ _స్పభ్లాశీతలావపచేతనా 

థమూరు స్తమృమిత్యాహు రాఢ్యవాతనుధాప ర (సుచి. 5/31.32) 
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స్నేహముచే అనుపశయము 

ఊరు _స్తంభమున కలుగు కంపము, సంకోచము మొదలగు లక్షణములను 

బటి వాతవ్యాధి అని | భమసి వాతమును హరించుటకై స్నేహనమును పానమునకు 

అభ్యంగాదులకు ఉపయోగించిన ఎడల పాదములందు త్మీవమైన వేదన కలిగి 

స్పర్శజ్ఞానము నశించును. కాలును పె కెత్తుటకు మిక్కి-లి కష్టముగా వుండును, 

అసాధ్య లతణములు : 

ఊరు _స్తంభమునందు దాహము పోట్లు ఆరర్హి సూదులు (గుచ్చినట్లు 

బాధ కంపము ఈ లక్షణములు కలిగిన ఎడల అఆసాధ్యమై మనుజుని చంపును, 

ఈ లక్షణములు లేక నూతన మై వుండునది సాధ్యమైనది చికిత్స చేయ దగినది అనీ 

తెలియవ3ను.2 

స్నేహనాది కర్మ నిషేధ కారణము : 

ఊరు స్తంభ వ్యాధియందు స్నేహమును పాన అభ్యంగములకు, నిరూహ 

అనువాసన వస్తి కర్మలకు విరేచనముు వమనము చేయటకు ఉపయోగింపరాదు 
— 

ఎందువలననగా 

స్నేహనమ్ము స్నేహ బౌషధములచే చేయ వస్తి కర్మలును కఫదోష 
మును వృద్ది చేయును కావున స్నేహనము చేయరాదు, అంతేకాక కఫమును కఫ 
స్థానమున ఉండు సిత్తమున్తు మూలమునుండి సుఖవమనము ద్వారా బయటకు 

వెడలింపవచ్చును. ఆమాశయమున ఉండు పి త్రమున్కు కఫమును కూడ విరేచనము 
ద్వారా సుఖముగా మూలము నుండి వెడలింప సమర్ధమగును. అటువంటి వాత 

1 వాతశంకిభిరజ్ఞానాత్ తన్య స్యాద్ స్నేహనాత్సునః 

పాదయోస్సదనం సు ప్తిః కృ(చ్చాదుద్ధరణః తదా (చ.చి. 27/16) 

2. యదా దాహార్తి తోదారో వేపనః పురుషో భవేత్ 
ఊరు స్తంభ సదా హన్యాత్ సాధ మేదన్యధా నవమ్ (చచి, 27/19) 
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పిత్త కఫములు మూతకు పర్వాశయమును ఆ|శయించి పున్నపుడు వానిని వస్తే 

కర్మచే వెడలింప వీలగును. కాని అట్లుకాక దోషములు ఊమవులయందు వ్యాపించి 

మేదస్సుచేత నిరోధింపబడి స్టిరముగ నిలిచి యున్నచో దోషములను _పైనచెప్పిన 

వమన విరేచన వస్తి కర్మల ద్వారా బయటకు వెడలింప వీలుకాదు. కావున 

శోధన కర్మ ద్వారా ఊరువులందు వ్యాపించిన దోషములను వెడలించుటకు 

సమరము కొదు. 

ఇంతేకాక వాత స్థానమైన జంఘమునందు ఊరువులంద్కు చేరిన దోష 

ములు వాతము స్తంభించి ఉండుటవలన, దానియందలి సీతగుణము వలన శరీరము 

నందలి (కింది భాగమైన ఊరువులందు వుండు దోషములను పైకి వ్యాపింపచేసి 

అచటినుండి వెడలింపచేయుటకు వమన-విలేచన- వస్తి రూపములై న శోధనములు 

సమర్ధివంతములు కాలేవు.] 

న స్నేహనం కార్యం న వ_స్తిర్న విదేచనం 

వ వమనం యస్యా తన్నిశోధిత కారణమ్ 

వృద్దయే శేష్మణో నిత్యం స్నేహనం వ_స్తికర్మ చ 

తత్ససోశిదరత చప న సమరం విరేచనమ్ 
(ఇ ౮ rn ® 

కఫం కఫన్ధానగతం పిత్తం చ వమనాత్చుఖం 

హర్తు మామాళశయస్టా చ (సంసనాత్తావుభావపి 

పక్వాశయస్టాస్స ర్వేఒపి వ స్తీభిర్యూలనిర్ణయాతి 

శక్యా? న త్వామ మేదో భాం సవా; జంఘోరు సంసిళకః 
ర“ ౦ థి 

వాతస్సానే హ్ తచె్పత్యాతీ వాయో స్త్రమ్మ్బాచ్చ తద్గతాః 

న శక్యాః సు ఖముద్ధర్తుం జలం నిమ్నూాదివ స్టలాత్ (చచి, 27/20.24) 
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చికిత్సా సూత్రము : 

శ్రేష్మమును నశింప చేయునవ్వి కాని వాతమును (పకోపింప చేయనివి 

అగు ఆహారములు విహారములు మరియు జొషధములతో ఎల్లప్పుడును 

ఊరు_స్తమృ రోగిని ఉపచరించవలెను, ఈ (క్రియలు రోగియొక్క శరీరము, 

బలమ్యు అగ్ని ఏనిని రకింపుచు చేయుచుండవ లెను .] 

ఊరు_స్తంభమున ముందు వివరింపబడిన విధముగా స్నేహనమును గాని 

వ స్తినిగాని విరేచనమునుగాని (పమోగింపరాదు. పాన, నస్య్క, అభ్యంగ, 

ఆస్టాపన వస్తి, మొథలగు వానికి వేనికిని స్నేహ] పయోగము చేయరాదు. 

ఊరుస్తంభమున కఫము ఆమ దోషము అధికముగా ఉండును గాన 

(పారంభమున దోషళామక [కియలు, క్షపణ, శోషణ చికిత్సలు చేయవలెను. 

మొట్టమొదట కఫనాశకమగు రూక్ష [కియలచే ఉపచరించి తదుపరి వాతహర 

చికిత్సలు చేయవ ను. 

1. శ్రేష్యణః కపణం యత్స్యాత్ న చ మారుతమావహేక్ 
తత్సర్వం సర్వదా కార్యం ఊరు _స్తంభస్య భేషజం 

శరీరం బలమగ్నిం చ కారెకీషా రక్షతా [కియా (చచి. 27/60.61) 

21) తస్య న స్నేహనం కార్యం న బక్ష్స్తి ర్న విరేచనమ్ పళ్వో రూక్షక్రమః 
కార్య_స్త్మతాదౌ కఫనాశనః పళ్చాద్వాతవినాశాయ కృత్సనః కార్యః 

(కియా [కమః (బై .ఈ.28/2) 

ii) తస్య సంశమనం నిత్యం క్షపణం శోషణం తధా 

య్నుక్త్యపేశీ భిషక్కుర్యాదధికత్వాతృఫామయోః (చచి, 27/25) 
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కఫహర్క రూక్షణ చికిత్సలచే నిదానాశము ఆరతి మొదలగు లక్షణము 

లతో పాటు వాతము (పకోపించుటయు కఫము మేదస్సులు అధికముగా డీణించు 

టయు జరిగినచో స్నెహ స్వేదాది వాక హార చికిత్సలు చయవలెను.! 

శమన యోగములు మొదలగునవి, 

వారములు, ఆరిష్టములు. ఎనియొక్క (పయోగము, హరీతకీ పయోగము, 
మధూదకమ్ము పిప్పలీ (పయోగము-ఇవి ఊరు స్తంభమును శమింపచేయును.? 

గుగులును శోధన చేసి గోమూ[తమున రాతి ఆంతయు నాన్ని (పాతః 
కాలమున పానము చేసిన ఊరు_స్తమృము శమించును. 506 మి.గా, సేవింప 
చేయవలెను, 

శోధిత శిలాజితు 200 మ.[గా, గో మూ[తముకో ఇవ్వవళను. 

గగ్గులు మరియు పిప్పలీ చూర్ణము కలిపెగాని శొంతి చూర్ణమును గాని 
గోమూ[తముతో పానము చేయింప వలను, 

వర్థమాన (క్రమములో పిప్పలీపయోగము తేనెతోగాని గుడముతోగాని 
సెవింపుచు స్నేహమును వర్గింపవలెను. 

పిష్పల్యాది గణ చూర్ణము 

షడూషణ చూర్ణము 

1 i) రూక్షణాద్వాతకో పశ్చేత్ ని దానాళా ర్రిపూర్వక్య 

"స్నేహ స్వేద(కమ_స్తత కారో వాతామయాపహాః (చచి. 27/40) 

il) యదాస్యా తాం పరీక్షిణే భూయి షై కఫ మేదసీ 

తదా స్నెహోదికం కర్మ పునర | తావచారయేత్ (సుచి, 5/39) 

2 తౌరాఒరిష్ట పయోగాశ్చ హరీతక్యాస్తదై వ చ 

మధూదకస్య పిప్పల్యాః ఊరు _స్తంభ వినాశనాః (చచి.27/28) 

కౌ (3) 9] 
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షడ్డరణ చూర్ణము వీనిలో దేనినై నను ఉష్టోదకముతో సేవింప చేయ 

. వీనిచే కఫ మేదన్సులచే ఆవరింపబడిన వాతము శమించును.! tf Gl బ్ర - 

మూర్వ్యాది చూర్ణము 

స్వరడీర్యాది చూరము 
రార ణు 

ఫలీవ్యా|ఘ నథాది చూరము 
లా 

(తిఫలాది చూర్ణము 

సమంగాది చూర్తము 

శ్రీ వేష్టకాది చూర్ణము. వీనిలో దేనినై నను మధుతోగాని లేక మధూదక 

ముతో గాని సేఏంపచేయవ ౩ను.2 

ఊరు_స్తంభము ఈ కింది బొషధములతో తగిన వానిని కల్కముగా చేసి 
మధుయు క్రముగా పానము చేయించిన శమించును. 

1) ము స్హ్క హరీతక్కి లో|ధ, పద్మకమ్ము కటుకరోహిణి 

2) దేవడార్కు హరిదద్వయము వచ్చ కటుకరోహిణి 

3) పిప్పలి, పిపలీమూల్క సరళ, దేవదారు 

4) చవ్యు, చిితకము, దేవదారు హారీతకి 

ర్స భల్లాతక్సి పిప్పలి పిష్పలీమూలము, 

శాచ్లషాది చూర్ణమును జలముతోగాని, మధుతోగాని దధి మండముతో 
౧ శీ 

గాని 'సేవింపచేసిన ఊరుస్తంభము శమించును.3 

ఈ (కింది క్వాధములు ఊరుస్తంభమును శమింపచేయును. 

1. భల్లాతకాదిక్వాధము 

1. సుచి, 5/60.62 

2. చచి, 27/29, 35.38, 

3 చచి. 27/32.34 
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2. రాస్నా దిక్వాధము 

3. పిష్పల్యాదిక్వాధము 

సంజాభ ద రసము (భై .5) ఖబ్జలి, గుంజ (ళోధిత) జయ స్తీ నింబ 

వీజములు, జయపాల వీజములు ముఖ్య[దవ్యములు 400 మి.(గ్భా హింగుచూర్లము 

200 మి.[గా. కలిపి సేవించిన తీవమైన ఊరు_సంభము గూడా శమించును. 

గండీ రారిష్టము సేవించినను ఊరు స్తంభము శమించును.! 

తల యోగములు : 

రూక్షణ క్రియలచే వాత (పకోపము కలిగినపుడు ఈ [కింది తె లములను 

ఊరు స్తంభమునందు పానము చేయింపవలెను. 

1, పీలుపర్ల్యాది తై లము 

2, కువాది తై లము 
రు 

3, సైంధవాది తైలము. ఈ తైలము గృ(ధసీ ఊరు _స్హంభము 

అన్ని విధములగు వాత రోగములు వంధ్యత్వము, వీనిని శమింపచేయును,? 

4. అష్షకట్వర తైలము పానము చేసిన గృధస్కీ ఊరుగహము 
ల న 

శమించును. 

ఊరు స్తంభము నందు కఫమును శమింప చేయటకు ఈ (క్రింది. ఉత్సా 

దన్క లేప పరిషేకాదులను [పయోగించుట హితకరముగా నుండును, 

ఉత్సాదనములు : 

అ) వల్మీకమృ త్తిక్క కరంజ మూలత్వక్, ఫలము, ఇష్టికా చూర్ణము. 

కాలుతో 

1, భె .ర. 286, 

2, చచి. 27/41.46. 
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౪) ఆశ్వగంధా గాని ఆర్కము గాని నింబమూల త్వక్ చూరముగాని, 
౬ 

దేవదారు చూర్ణముగాని, మధుసర్షపములతో పై [దవ్యములన్నింటిని కలిపిగాని 

ఉత్సాదనమునకు (పయోగింపవరెను. 

(పలేపములు : ' 

అ) దనా నాది (పలేపము 

ఆ) సర్షపాది (పలేపము 

ఇ) వత్చకాౌది [పలేపము 

ఈ) శ్యోనాకాది |పలేపము" 

4) రసోవాది (పలేపము (భై. ర ఉష్షగాఢ లేపనముచే ఊరు స్తంభ 

జనిత సీడ శమించును. 

అ) తర్యార్యాది దవ్యసిద్ధ ఉష్ణజల పరిషేకము 

ఆ) శో్యోనాకాది పరి షేకము2 

ఉపదవ చికిత్స : 

ఊరు స్తంభము నందు ఉప[దవముగా కలుగు హృ[దోగము, అరుచ్చి 

గుల్మము, అభ్యన్తర విదధి- నీనియందు ఈ క్రింది విధముగా చికిత్సింప 
వలెను, 

అ) కరము గోమూ[తములతో కూడిన రూకొషధములను “సేవింప 
చేయుట, 

1. చం చి, 27/4755 

2, చచి. 27/52, 56.57 
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ఆ) స్వేదశర్య 

ఇ) రూక్షకరమైన ఉత్సాదనములు 

ఈ) కరంజ ఫలము, సర్షపములు గోమూ తముతో నూరి లేపము 
చేయుట! - 

ఊరు స్రంభమునందు పథ్యములు : 

రూక్షత్వమును కలిగించుటకై ఎల్లపుడును జలము ఆఅల్పతై లములతో లవణ 
రహితముగా సిద్దము చేయబడిన శ శాకములతో యవలు, చామళలు, క కొ|రలు, ఏనితో 
సిద్ధము చేయబడిన అన్నమును భుజింప చేయవలెను. 

సునిషణ్ఞకము, నింబప[తమ్ము అర్క_ప తము, వేతా[గములు, ఆరగ్వధ 
షత్రమ్ము వాయస్కీ వాసూకముు పటోలాది ఇతర తి" కృశాములు సేవించు 

కరముగా నుండును, 
ట హిత 

అపతర్పణాదులచే వాతము (పకోపించినపుడు జాంగల పశుపక్షల ౨న 
రసములతో పురాణ శాల్యాన్నమును సంతర్పణము కొరకు సేవింప చేయవ'రెను, 

ఉద్దాలశాలి ధాన్యము, శుష్క_మూలకోము మొదలగునవి ఉపయోగిం 
వచ్చును. 

శోభాంజనము, కార వెల్లకము. లశునము, కాకమాచ్కి వార్రాకము, ధతూ 
రము, శంపాకశాకము, పిణ్యాకము కటుతి క్ర కషాయ (చవ్యముబు క్షారము, 2 

1. హృదోగమరుచిం గుల్మం తధాఒభ్య న్తర వి దధిమ్ 
సతర మూత స్వెదాంశ్చ రూక్షొణ్యుత్సాదనాని చ 
కుర్యాద్ది హ్యాశ్చ మూ[తాడ్యెః కరంజఫలనర్గ పై (సు, వి, 5/63) 

2. 1) చం చి 27/26, 27, 39 

11) సు, చి. 5/6465 

111) భై. ర 4.6 
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ఏహారాదులు : 

ఊరు స్తంభము నందు కఫమును శమింప చేయుటకై. సానుర్ధ్యము ననున 

రించి వ్యాయామము చేయుచుండవలయును. ఎత్తునుండి దుముకుటకు అలవాటు 

చేయింపవ లెను. కంకర, ఇసుక ఉన్న [పదేశములలో మాటి మాటికి దుముకుట 

అభ్యాసము చేయింపవలెను, 

స్వచ్చమైన జలములు గల నదీ [పవాహమునకు విపరీతముగా ఈద 

వలయును, స్వచ్భముగను శీతలముగను ఉండు, స్టిరముగానుండు హోటల్లో 

మాటి మాటికి జల[కీడలాడినచో కఫము శోషించిన ఊరు స్తంభమును. శమింప 

చేయును.! 

అగు. > na] ర్త నం ల గుర్తు శీత (రివ, అతిస్నిగ [చవ్యములతి కూడీనవియు విరుద్ధాహార 

సేవన అసాత్య్యాహార' సేవన 'స్నేహనమ్ము ఇని అహితకరముగా నుండును, 

కాన క్యజింపవలయును = 

విరెచనమ్ము స్నేహనము, వమనమ్ము ర క్ర మోక్షణము వ స్తి. ఈ క్రియలు 

గూడా ఊరు సంభమున నిషిదము, యాఏ ఖ 

ఇల్! 

1. చచి, 27/5859 
2. ఛై. ర 28/32 

శయ య 



నాల్య మా కార్శస్ధి [పకరణవల 

చరకుడు అతిస్టాల్యము, అతికార్భము ఈ రెడు స్థితులను అష్షవిధ 
రు 

నిందిత పురుషులలో పేర్కొనెను. 

సుశుతుడు శరీరము స్థూలత్వము పొందుటగాని కృశత్వము పొందుటగాని 
ఆహార రనముపె ఆధారపడి యుండునని వివరించెను! 

“మధ్యమ శరీరము కలిగియుండుట ఆరోగ్యకరము, అతి స్నిగ్గములు గాని 
అతి రూకములు గాని ఆగు ఆహారములను కాక ఉభయ సాధారణమగు ఆహార 

ద్రవ్యములను సెవించుచున్నచో ఆహార రసము |పొక్ళతముగా నుండి శరీరవత 

తను (_పసరించుచు రసాధి ధాతువులను సమములుగా చేయుచు వృద్దినందింప 
చేయును, ధాతువులు సమస్టితిలో నున్నచో మధ్యమ శరీరుడుగ నుండును. 

శరీరమున మాంస (పమాణము సమముగా నుండి శరీర నంహాననము సమ 

ముగా నుండి యున్నచో అట్టి మనుజుడు అన్ని శారీరక వ్యాపారములను సమర ల్ ధి 

వంతముగా నిర్వహింప గరిగియుండును. దృఢ మైన ఇం|దియములు కలిగి 

ఆకలి జరణశ రి సమముగా నుండును. 

1, చ, సూ, 21/3 

2 రసనిమి _త్రేన స్ట్రౌల్యం కార్భ్యం చ్ (సు, సూ, 15/32) 



168 కాయచికీత్స 

అట్టి మనుజుడు ఆకలి, దప్పి, సీత్రము, ఉష్ణము వర్గము, ఎండ వ్యాయా 

మము, వీనిని ఓర్చుకొన గలిగినవాడుగను, బలవంళతుడుగను ఆరోగ్యవంతుడు 

గను ఉండును, ఏవిధ మైన వ్యాధులును అతనిని బాధింపవు.! 

శరీరముయొక్కా ధారణ, తర్పణ, పోషణ, యాపనములకొరకు ఆహారము 

మరియు సుఖకర మైన నిద అత్యావశ్యక ములు, స్టూలతగాని కృశతగాని ముఖ్య 

ముగా ఆహారము మరియు నిదల పె ఆధారపడియుండును.2 

శు రళోణిత సంయోగము-స్ట్థాల్య.కార్శ్య్యములు 

'గర్భాధాన కాలమాదలి మార్పులు స్టూలకృశత్వమునకు కారణములగును, 

తండ్రియొక్క శకము అధికముగానుండి మాతా పితరులయొక్క మేదస్సు 

(మేదో జనక బీజ భాగము) అల్పముగానున్నచో అటి బీజమునుండి ఉత్పన్నమైన 
, యు టా 

సంతానము కృజుడుగా నున్నప్పటికిని బలిష్టము గానుండును., 

అట్లుకాక గర్భాదాన కాలమున మెవస్సుయొక్క ఆధిక్యత్క శకము 

(చ కజనక బీజ భాగమ్ఫుయొక్క- అల్బత ఉన్నచో ఉత్పన్న మైన సంతానము 

me) 

1. ఏ) యఃపునరుఖీయ సాధారణాన్యనే వేత తస్యాన్నరసః శరీరమను. కామ౯ 

సమా౯ా ధాతూనూపచినోతి సమధాతు త్వాన్మధ్యశరీ రో భవతి సర్వ 

(కియాను సమర్థః తృత్పిపాసాశీతొష్ణ _ వాతవర్షాతపసహొబలవాంశ్చ స 

సతమనుపాలయితవ్య ఇతి (సు. నూ. 15/34) 

11) సమమాంస (పమాణస్తు సమసంహననో నరః దృథిన్దిియత్వాద్వ్యా 

ధీనాం నబలేనాభిభూయతే తుత్ప్చిపాసాతపసహః శీతవ్యాయామనంసహః 

సమపక్తా సమజరః సమమాంనచయో మతః (చ, సూ, 21/18.19) 

(జ) ‘ 
pair ణం) 

స్వప్నాహాఠరసముస్ట చ స్థాల్యకార్మే్య విశేషతః (చ, సూ, 21/5) 
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చూచుటకు పుష్టికరముగా నుస్నప్పటికిని దుర్భలత్వము కలిగియుండును. 

- ఇది భావమి,శునిచే వివరింపబడిసది.! 

సై లము 
థి 

స్టాల్యము అనేక (పమాదకరమైన వ్యాధులకు దారి తీయునదిగా గుర్తింప 

బడినది. ముఖ్యముగా ఆయు ర్వేదమునందు చెప్పబడిన మూడు (ప్రధాన మర్మలు 

స్టాల్యమువలన వ్యాధితములగును. పృా్యదోగములు, ధమనీ వికారములు రక్త 

పీడానాధిక్యత, మ స్తిష్యు్యధమనీ వ్యాధులు పక్షెఘాతము వృక్క-రో గములు-ఈ 

వ్యాధులు స్టూలురలో అధికముగా నుండును, 

అధ స్టాల్యముగలవారి ఆయుర్దాయము తక్కువగానుండునని జీవిత భీమా 

వారి అంచనాలు తెలుపుతున్నాయి 

న్రాల్యమునకు కారణములు 

ఆహారము: 

అధికమాగతలో, గుర్తు మధుర స్నిగ్ద ఆహార పదారములు సేవించుట 
© థ్ 

శేష్యవర్ణకమగు ఆహారములు సేవించుట్క భుజించిన ఆహారము జీర్ణము కాక 

మునుపే మరలా భుజించుట పిచ్చిల పదార్ధములు, అనూవ బొదకమాంసములు, 

దుగము ఘృతము మొదలగు గోరసముల్కు గుడముతోను పిషముతోను చేసిన 
థై? లి 9 యట 

భోజ్య పదార్థములు, నూతన అన్నములు నూతన మద్యములు, 

విహారనములు : 

౮ ల ఏ ర జి బి Pa < - న్. ఖ క. 

వ్యాయామము చేయకపోవుట అతిగా దివాన్వప్నము సువించుట మైధునము 

1.- ఆధానసమయు యస్య శు కథభాగో ఒధికో భ వెత్ 

మేదోభాగాసు హీనస్స్యాత్సకృశోఒపి మహాబలః _ (భా 39/0 
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చేయకపోవుట ఏ విధమైన శారీరక చేష్టలు చేయకుండుట అధికముగా శయ 

నించుట లేక సుఖకరమైన ఆసనముపై కూర్చొని యుండుట అలవాటుగా 

చేయుట, 

మానసిక కారణములు : 

4 ఎల్లప్పుడు (పసన్న చిత్తముతో నుండుట. చింత ళోకాది మానసిక ౧ అటి 

మాతా పితరులయొక్క బీజస్వభావము, 

శేష్మవర్షక్క మేదోవర్లక ఇతర ఆహార విహారాదులు.! 
౧ య ఈ 

పై కారణములచే అన్నరసము పరషిముకాక మిగుల వచురమె శరీరము డడ 
|= He 

నాశక్రమించుచు ఆతి స్నేహమువలన మేదస్సును అధికముగా ఉత్పన్నము 

శం i) తదత్చిస్థాల్యమతి సంపూరణాధ్దురు మధుర శితస్ని గొ వయోగాభవ్యాయామో 

చ్యవాయా ద్దివాస్వవ్నాద్దర్ష నిత్యత్య్వావచి న్హానాద్బీజ స్వభావాచ్చోవ జాయతే 

(చ. సూ, 21/4) 

ii) కత్రి శేష్యలాహార సవినో ఒధ్యశనశీలస్యావ్యాయామినో దివాన్వష్నర తస్య 

చామఏవాన్నరసో మధురత రశ్చ శరీరమనుకామన్నతి స్నృహాస్ఫేదో 

జనయతి తదతిష్టాల్యమాపాదయతి (సు, సూ, 15) 

ష్మలాహార'సపినః ష ధురా౬న్నరస;ః (పొాయః 

(మా, ని, వేష 1) 
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చేయును, అటి మేదస్సుచే రసాొది సోతో మార్గములు ఆడగింపబడుటవలన 
టబ a టె 

రసాది ధాతువులు వృద్దిచెందక మేదస్సు మాతము. వృద్దిచెందును. అందుచేత 

మనుజుడు అన్ని కర్మలయందును అశ క్రుడుగా నుండును." 

అతిస్టాల్యముబె కలుగు దోషములు 

లవ లు 
మేదో ధాతువు వృద్ధి చందుటవలన (సోతో మార్గ ములన్నియు మెదస్సుచే 

ఆవరింపబడును. అందుచే వాతము అధికముగా వృద్దినొంది కోష్టమునందు సంచ 

రించుచు అగ్నిని అధికముగా (పజ్వలింపచేయును, ఆ అగ్ని ఆహారమును 

శోషింపచేయును. ఆహారము అతి కీ ఘముగా జీర్ణమగుట చె ఆట్లి మనుజుడు 

మాటి మాటికి అధిక మైన ఆహారమును కోరుచుండును. ఆహారమును కావలసిన 

కాలమునందు ఇవ్వనిచో దారుణమైన వాత పిత్త వికారములు కలుగును, 

ముఖ్యముగా జఠరాగ్ని, వాతము ఇవి రెండును పృద్దిచెంది అనేక ఉప 

[దవములను కలిగించును. దావాగ్ని వనమును నశింపచేయునట్లు ఇవ స్థొల్యుని 

శరీరమును దహింపచేయును, 

మేదో ధాతువు అత్యధికముగా వృద్ది పొందినపుడు వెంటనే (పకోపించిన 

వాత పిత్త కఫములు దారుణమైన వ్యాధులను కలిగించి జీవితమును హరింప 

చేయును .£ 

1. 1) తస్య హ్యతిమాతంమేచస్వినో మేద వఏవోవచీయతే న తధేతరే ధాతవః 

(చ. సూ. 21/4) 

2. _ మేవస్సావృతమార్షాత్వాద్వాయుః కో సై విశేషతః చరన్ సంధుక్షయత్యగ్ని 
మాహారం శ షయత్యప తస్మాత్స శ్ఘం జరయత్యాహారంణ్రిదా తి కొంత్షతి 

వికారాంశ్చాశ్నుత ఘోరాన కాంశ్చిత్కా_లవ్యతి కమాత్ ఎతావుప వ వకరా 

విశేషాదగ్నిమారుతా ఏతౌ పా వహతః స్థూలం వనదావో వనం యధా 
ణా 

ఇ 
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అతిస్టూల లక్షణములు 

మేదస్సు, మాంసము ఇవి అధికముగా వృద్ధిచెంది యుండుటవలన ఉద 

రము, పిరుదులు స్తనములు ఇవి అధికముగా వృద్ధిచెంది చలించుచుండుట, అపా 

కృతిక శరీర వృద్దివలన ఉత్సాహములేకుండా యుండును. ఈ లక్షణములు గల 

మనుజుడు ఆతి స్టూలుడని చెప్పబడును.! 

మేదన్సు పె ఆవయవములందు సంచయమునొందు స్వభావము కలిగి 

వుండుటవలన ఆ అవయవములు అధిక వృద్దిని పొందును, 

స్టాల్యము వలన అతి శీఘముగా ఈ కింది లక్షణములు కలుగును. 

చరకుడు ఈ ఎనిమిది దోషములను వివరించెను. 

1. ఆయువు క్షీణించుట 

2, జవోపరోధము (చురుకుదనము లేకుండుట) 

3. మెధునమాచరించుట కష్టముగా నుండుట 

4 

1. మేదో మాంసాతివృద్దతాపచ్చలస్ఫిగుదర _స్తనః అయధోపచయోత్సాహో 

నరోజఒతిస్టూల ఉచ్యతే (చ.నూ. 21/9.10 

2, మేదస్తు సర్వభూతానాముదరేష్వస్నిమ సికమ్ 
౨ wD 

అతఏవోదరే వృద్ది పాయో మదస్వినో భవేత్ (మా.ని. 34/4) 

3. అతిస్టాలస్య తావదాయుషో హోసో జవోవరోధః కృచ్భవ్యవాయతా 

దౌర్బల్యం దొర్లన్యం స్వెదాబాధః కుదతిమాగకం పిపాసాతియోగశ్వేతి 

భవ స్హ్యష్టా దోషాః (చను, 21/4) 
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సు శుకుడు. అధికముగా తుదశ్వాస్క అధికని[ద్క, (కథనము (గురక 

పెట్టుట) గద్గద భాషణము- ఈ లక్షణములను అధికముగా 'పేర్కానెను.ే 

ఈ లకణములకు కారణములు ఈ [కింది విధముగా నుండును, 

1. ఆయువు కీణించుట. మేదస్సు అధికముగా వృద్దినొంది ఇతర ధాతు 

వులు వృద్ధినందక పోవుటవలన ఆయువు కీణించును.2 

2, జవోపరోధము. చుగుకుదనము లేకుండుట-అవయవ శె ధిల్యమువలన 

మేదస్సు యొక్క సొకుమార్యము వలన్క గురుత్వము వలన చురుకుదనము 

లేకుండాయుండి అన్ని, కియలందును అసమర్దుడుగా నుండును. 

వె, కృ చృ మెధునత._ మైధున మాచరించుట కష్టముగా నుండుట. కశుకము 

అధికముగా లేకపోవుట వలనను, కఫము మేధస్సులచే (సోతో మౌర్గములావ30ప 

బడి యుండుట వలనను మైధునము కష్టముగను అల్బుముగను ఆచరించును ,4 

1. తమతిస్థూలం క్షు దశ్వాన పిపాసా కుక్స్యప్న  స్వెదగాత దొర్గంధ్య 

[కధనగ్యాత సాద గద్గదత్వాని కి పమేవావిశంతి (సు,సూ, 15) 

2. 1) తస్యాతిమాగత్రం మేదస్వినో మెద ఏవోపచీయతే న తఖేతరే ధాతవః 

తస్మాదస్యాయుషో (హాసః (చను. 21/4) 

iy ఆ వృతమార్షత్వాదేవ "శేషాధాతవో నాప్యాయంతేఒత్యర్థమతో ఒల్బ(పాణో 

భవతి (సు,సం,15) 

3)1) వై ధిల్వాత్ సౌకుమార్యాగ్గురుత్వాచ్చ మేదసః జవోపరోధః (చను 21/4 

i) సౌకుమార్యాన్మేదసః సర్వ కియాస్వమర్హః (సు.నూ, 15) 

4. శు కాఎహుత్వాన్మేదసావృతమార్షత్వాచ్చ కృ చృవ్యవాయతా 

(చ,సూ.,21/4) 

ii) కఫమేదోనిరుద్దమార్గతాాచ్చాల్సవ్యవాయో భవతి (సు,సూ,15) 
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4, దొర్భల్యము- ధాతుపులు సమానముగా లేకపోవుటచే దొౌర్భల్యము 

5. దొర్గన్గ్యము_ మేదో దోషము (మేదస్సు యొక్క స్వభావము వలనను, 
౧% 

స్వెదలత్వము వలనను శరీర దౌర్షన్యము కలుగును, 
లు గధ 

6. స్వేదాధిక్యోత- మేదస్సు శ్రేష్మముతో కూడుకొని యుండుట వలన, 

మెదన్సు యొక్క విష్యన్లత్వ గుణము వలనను బహుత్వము వలనను వ్యాయామ 

అసహత్వము వలనను "స్వేదము అధికముగా జనీంచును. 

7. అధికమైన ఆకలి 

ర. అధిక దస్పి- 

జఠరాగ్ని అధికముగా నుండుట వలనను, కోష్టము "నందు వాయువు 

[పభూతముగా నుండుట వలనను ఆకలి దప్పిక అధికముగా నుండును. 

వ్యాయామ అసహత్వముచే కు[చళ్వాస, మేదస్సుచేత కఫము చేత 

సో తస్సులు ఆవరింపబడుటచే అధికని[చ్క క్రధనమ్ము గద్గదభాషణముకలుగును, 

స్తొల్యము వలన కలుగు ఉప్మదవములు _ 

(ప్రమహృ పిడక. జ్వర, భగందర్క వి(చధి, వాత వికారములు కుష్టు 

విసర్వ, భగంధర్క జ్వర, అతీసార మోహ అర్భ్క శ్లీపద్క, అపచ్చి కామల్క 

దుర్గగ్భముచ కృమి ఉత్పత్తి. ఇవియును ఇతర సంతర్పణ జన్య వ్యాధులు 

కలుగును, 

1, దొర్భల్యమసమతాాద్ధాతూనాం, దెర్హన్హ్యం మేదో దోషా న్మేదసః 

స్వభావాత్సే్టేదన తాషాచ్చ మేదసః శేష్మసంసర్షాద్విష్యన్ది 

తాాద్బహ త్వాద్వ్యాయాదృమాసహ త్వాచ్చ  స్వేదాబాధః తీక్షొగ్ని త్వాత్ప 

భూతకోష్టవాయుత్వాచ్చ క్షుడతిమా(తం పిపాసాతి యోగశ్చేతి (చ,సూ. 21/4) 
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ఇతర సంతర్పణ జన్యవ్యాధులు : 

కోర రణ్బు పాణ్బు, ఆమదోషము మూ(తకృ[చ్భము అరుచి తస, 
నపుంసకత్వము, శోధ, ఆలస్యము, సమగా[ తత, ఇం|దియములు మరియు 

_సోతస్సులు కఫముతో లి ప్పమగుట్క, బుద్దియొక్క మోహము |పమీలకము 
(ఎల్లప్పుడు చితించు చుండుట్స, స్టూలునకు [సోతో మార్గములు ఆవరింపబడీ ౧ లూ ఠఅ ల ౧ 

యు౨డుటచే అన్ని వ్యాధులును బలవ త్రరముగా నుండును. 

ఆధునిక వైద్యము ననుసరించి స్టాల్యము (౮౦౩1 ల్రానకు సరియగు నిర్వ 

చనము చెప్పుట కష్టము. (పార్ళతిక పరిమాణములు జీవితాథీమావారి రికార్తుల 
టు టె 

ననుసరించినవి ఒక మార్గదర్శకము మాతమేనని భావింపవలసి వచ్చును. 

ఉండవలనిన బరుపుకన్న 10 శాతం లేక 20 శాతం లేక అంతకన్న 
ఎక్కువ ఉన్నచో స్టైల్యము యొక్క ఆవస్థలుగా భావింపవచ్చును. 10 శాతం. 

(పారంధావస్థ 20 శాతం మధ్యమస్తాల్యము 20 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నచో తీవ 

సైల్యమనదగును. | 
(ఇ 

1. i) (పమేహపిడకా జ్వర భగందర వి|దధి వాతవికారాణామన్యకమం (పాష్య 
పంచముత్వముపయాతిసర్వఏవచాస్యరోగా బలపంతో భవంత్యావృత) 
మార్షత్వాత్ సో తసామ్ (సు,సూ. 15/37) 

11) స్ట్ఫూలే సుర్దుక్నరాః కుష్టావిసర్పాస్స భగందరాః జ్వరాతీసార మేహార్శః స 
అ 

స్రీ పదా పచికామలాః మేదసనః స్వెదదౌర్గంద్యా జాయంతే జంతవోఒ౬ఒణవ:ః 

(భాషప. 38/ 10.11) 

111) పమేహ కండూపిడకాః కోఠపాండ్వామయజ్వురాః కుష్టాన్యామ[పదోషాశ్చ 

మూ[తకృచ్చ 

మరోచకః తందాస్షై బ్యమతి స్థాల్యమాలస్యం గురుగా (తతా ఇం(దియ 

[సోతసాం 

లేపో బుద్దేరో్మహః (పమీలక్షః శోషాశ్రైవంవిధాళ్చాన్యే శీఘమ 

(పతి కుర్వుతః (చ.నూ, 23/5-7) 
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50 సంవత్సరముల వయస్సులో ఉండవలసిన బరువుకన్నా 25 పొనులు 

(11.3kg) బరువు ఎక్కువ ఉన్న వ్యక్తి ఆయుర్దాయము 25 శాతం కగునని 

అంచనా వెేయబడినది* 

వంశపారంపర్యత, తీపి పదార్దాలు, పిండి పండార్జాల్కు ఇతర ఆహారాలు 

మాటి మాటికి అదిక పరిమాణంలో తీసికోవట౦, ఏమీ (శమ చేయకపోవటం 

మొదలై నవి స్టాల్యానికి ముఖ్య కారణాలు. 

స్టాల్యముతో అనుబంధంగా ఉండే వ్యాధులు :. స్టూల (పమేహము 

(Non Insulin dependent 11 Diabetes) పితాశ్ళరా రక్తదబాతే 

వృద్ది, స్నేహర క్రమయత (Hyperlipiolaemia), హృదయ మ స్తిష్క 

ధమనీ వ్యాధులు, సంధివాతము (Arthritis) వాతర_క్రము (Gout) శ్వాసకోస 

వ్యాధులు, 

మానసిక మాంద్యము శారీరక మాంద్యము, 

స్టాల్యము గలవారికి కాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు హెచ్చు శస్త్రచికిత్సలు 

జరపటం కష్టముగా నుండును. 

ఆకస్మిక గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు స్టూలుళలో ఎక్కువ, యకృత్ 

వికారాలు, అధిక బరువును మోయవలసి రావటంవల్ల పాదసంధులలో ధాతుక్షయ 

(Degeneretive) లక్షణాలు సంధివాతముు చర్మము ముడతలు పడుటచే ముడ 

తల మధ్యలో కృమిజన్య చర్మ వికారములు (Fungal infections) 

రోగ నిర్ణయము ఎత్తు ఛాతీకొలత్క బరువు పరీక్షించుట, చర్మపు 

మందము (Skin fold thickness) బడ్ షుగర్ (టగ్రసరాయిడ్స్ మొద 

లగు పరీక్షలు జరుపవలయును, 
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స్రైల్యము యొక్క చికిత్స 

స్టౌల్యమునకు కారణమునైైన వాటిని వర్ణింప చేయవలయును. 

స్టైల్యరో గికి మేదస్సుచే ఆవరింపబడి (పకోపించియున్న వారముమ 

సామ్యావస్టకు తెచ్చుటరై కఫమును, మేదస్సును కీణింపచేయు తిక కటు 

కషాయ రసములతో కూడినటువంటివియు విరూక్షజణములున్కు ఆగు అన్న 

పానములతో ఉపచిరింపవవెను, 

రూక్షృ ఉష్ణ తీక్ష లేఖన వస్తులు మరియు రూక్ష ఉద్వర్తనములు హిత 

కరములుగా నుండును. ఇవే రసములు, గుణములు, కర్మలతో కూడిన బాషధ 

(దవ్యములను [పయో గింప వలయును ,2 

ఈ చెప్పబడిన విరూక్షణ (దవ్యములు మేదస్సుయొక్క స్నిగ్ధ్గగుణము 

నకు విరుద్ధముగా నుండుట వలన మేదస్సును &ణింప చేయును. 

ఛేదనీయములనగా సో9తో శోధకములని అర్ధము చేసికొనవలయును. 

సో9తోపలేపషమును, (సోతోవరోధము ఈ జౌషధాదులచే శమించును, 

గురు గుణము కలిగి కర్శసమును కలిగించు ఆహార పదార్థములు ఇవ్వ 

వలయును. గురు గుణము కలిగియుండుటచే తీక్ష్లముగా నున్న జఠరాగ్నికి తృ ప్తి 

కలిగించ గలుగును. అయినను శరీరమును బృంహితము చేయక కృశింపచేయు 

గుణము కలిగి యున్నందున స్టూలురకు హితకరముగా నుండును.) 

1. అత స్తస్యోత్స త్రిహేతూన్ పరిహరేత్ (ను.సూ, 15/37) 

2.  వాతఘ్నాన్యన్నపానాని శ్రేష్మమేదో హరాణి చ రూకోష్టా వశ్షీస్తయ ప్రీళ్లై 
రూక్షాణ్యుద్వ ర్తనాని చ (చ,నూః 21/21) 

వె, గురుచాతర్చుణం చేష్టం స్టూలానాం కర్భణం (పతి (చ,సూూ 21/20) 

కా (3) 12] 
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గురు గుణము అపతర్పణగుణము కలిగిన [దవ్యములకు ఉదాహరణముగ 

మధు (శేనె, శాలూకము (కమల కన్టము (పియంగు, గోధుమలు (వశాతకి 

మొదలగునవి 

స్టూలురకుగాని కృశులకుగాని తగిన ఆహార విహారములు సతతము అభ్య 

సించుచునే యు:డవలయును. లేనిచో తిరిగి సూల (పవృ త్రి యున్నవారికి స్తూల 
థి అటో 04 @ 

తము కలుగుచునే యుండును? 

స్తూల కృశత్వములలో తారతమ్యత---రెండు స్టితులూ నిస్థ్వములుగా చెప్ప 

బడినప్పటికిని కృశునకన్న స్టూలునికి అధిక (పబలమైన వ్యాధులు కలుగును. 

అంతేకాక స్థాల్య చికిత్సకూడా కఠినముగా నుండును, స్టూలునికి వాతహర 

మేదోహార చికిత్సలు అవసరమగును. లంఘనముచే ఆగ్ని, వాతము వృద్ధిపొందు 

టచే మేదన్సును శమింప చేసినను ఇతర ధాతువులు క్షీణించును. వాత వికార 

ములు కలుగును. బృంహణ చికిత్సలు అగ్నిని వాతమును శమింప చేయు 

గుణము కలిగి యున్నప్పటికిన్హి మేదస్సును గూడా వృద్ధి చేయను. అందు 

దురుషకియ మగుటచే. చికిత్స కఠినముగా నుండును. కృశునికి బృంహణ 

చికిత్సలచే వాతము శమి చును. ధాతువులు పుషినొందును కనుక చికిత్స సుకర 

ముగా నుండును.3 

1. చ్యకపాణి (చ.సూ. 21/20) 

2. సతత వ్యాధితావేతానతిస్థూలకృశొ సరౌ సతతం _చోవచర్యా హి కర్షణె 

ర్పృంహణై రపి (చ.సూ. 21/16) 

3 స స్టాల్యకార్య్య్వ వరం కార్యం సమోపకరణాహపహితౌ యద్యుభౌ వ్యాధిరాగ 
చ్చేత్తూలమే వాతిపీడయేత్ (చంసూ. 21/17) 

ii) కార్భ్యమేవవరం స్రాల్యాన్నహి స్టూలన్య భేషజమ్ బృంహణం లంఘనం 

నాలమతి మేదో ౬గ్ని వాతజిల్ (అహృ.సూ. 14/32) 
iii) చక్రపాణి (చ.స్కూ 21/17) 

iv) అరుణద_త్త మరియు హామా ది (అ.హృ,సూ, 14/32) 
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స్థూలునకు పధ్యములు 

ఆహారములు :- 

ధాన్యములు--యవలు, ముద్దలు కోరదూషము (కొ రల్ఫు, (పశాతిక 

(నివ్వరి ధాన్యము) [పియంగ్సు శ్యామాక (చామలు, చిన్న యవలు, జూర్లా 

(జొన్నలు) కో దవ _అరికలుు, కులుత్త్క పచ్చ పెసలు ఆథకీ (కందులు), 

ఉద్దాలకము (అడవి ఉలవలు) పురాణ గోధుమలు, పాతశాలిధాన్యమ్ము పురాణవంశ 

ధాన్యము చణక్క మసూర్క అన్ని ధాన్యములు పురాణముగానున్నవియే ఉపయో 

గించుట హితకరము. 

శాకాదులు--పటోల్కు ఆమలక, వార్తాకము ప తళాక ములు, 

ఇతరములు---కటు, తి, కషాయరసములు, రూక. గుణము కలిగిన 

ఆహార పానీయాదులు. భోజనమునకు ముందు నీరు (త్రాగుట భోజనానంతరము 

మధు మి శితజలము (తాగుట్క లాజల్కు మస్తు త్యకము, ఆరిష్టములు, చిర్భట 

మత్స్యములుు | తికటుకములు, సర్షప తై లము, ఏల, తిలత్రై లము, ఉప్పజలమ్ము 

ఇతర అపకరణకర ఆహారములు, 

విహారములు :- 

చిన్హ్క జాగరణము, వివిధరకములై న వ్యాయామములు చేయుట, మైధునము 

అసుఖ (పద మైనశయ్య, తమోగుణమును జయించి సత్వగుణమును వృద్ధి చేను 

కొనుట ఈ క్రియలను అవలంభించ వలయును. 

ఉద్ద్వ_ర్తనము ఆతపసేవన్క, వాహనముల పె _పయాణించుట్క నడుచుట, 

అగరు మొదలగు వాని లేపములు, 



180 కాయచికిత్స 

పానముల్సు ర క్రమోక్షణముం! 

స్టూలునకు అపథ్యములు 

ఆహారములు : 

నూతనశాలి ధాన్యము ఇతరధాన్యములు, దుగ్గ వికృతులు కిలాట కూర్చి 

కాదుల్కు ఇతువికృతుల్కు సిక్క శర్కర్హ గుడము మాషములు, మత్స్యములు, 

మౌంసములు, అధికపరిమితిలో భుజించుట, స్నేహపదార్ధములు, భోజనానంతరము 

అధికముగా నీరు (త్రాగుట-వీటినన్నింటిని వర్దించవలయును. 

విహారములు మొదలగునవి : 

సుఖముగా కూర్చొని యుండుట, పడుకొనుట్క దివాస్వప్నము, స్నెహో 

భ్యంగము పుషృమౌాలలు, సుగంధ (దవ్యములు తై అలములు లేపనము చేయుట, 

నిదానముగా చెప్పబడిన అన్ని ఆహార విహారములు వర్షింపవలయును, 

1. ఫే (పశాతికా పియంగుశ్యామాకా యవకా యవాః జూర్జాహ్వాః కో(దవా 

ముద్దాః కులక్టాశ్చకమర్హకాః అఢకీనాం చ వీజాని పటోలామలవై సృహ 
భోజనార్థం [పయోజ్యాని పానం చాను మధూదకమ్ “అరిష్టాంశ్చాను 

పానార్తే మేదో మాంసకఫా పహాన్ అతిస్ట్రాల్యవినాశాయ సంవిభజ్య 

పయోజయేత్ ” (పజాగరం వ్యవాయం చ వ్యాయాయం చిన్తనాని చ 

స్టాల్యమిచ్చన్ పరిత్యుక్తుం [క్రమేణాభ్మిపవర్థమెత్ (చంనూ. 21 /25.28) 

ii) సు,సూ, 15 /32 

lily అ.హృ,.సూ,24/32 

iv) భై ర. 

9 భె రం 

3, చంసూ, 21/22.24 
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జొషథములు : 

1, గుడూచ్చి భ[దము స్ప చూర్లము.1 (గాము, తేనెతో 

2 (తిఫలా చూర్ణము. 2.4 (గా. తేనెతో 

3. విడంగము. శొంఠి యవక్షారమ్ము కాల లోహచూర్తము (లోహ భస్మము) 
సమభాగములు కలిపి 500 మి. (గా. తేనెకో ఇవ్యవలయును. 

4 యవలు.ఆమలకము కలిపి సేవింప చేయ వలయును, 

లి బృహత్ పంచమూల క్సాధము తేనెతో 

6. రిలాజతును అగ్ని మం ధస్యరసనముతో ఇవ్వవలయును, 

7. తకారిష్ష (ప్రయోగము (శేష్టమెనది. 
రు యుడు 

8 గుగులు (పయోగము 
౧ 

9 రసాంజనము (పయోగించుట! 

10. వ్యొషాది సు మస్థిము_ స్థాల్యమృు ఇతర స౦తర్చాణ జన్య వ్యాధులందు 

మంచిపని చేయును, 

il. ఉప్ప అన్న కము ము చేయుట స్థా నాల్యమున హితక్రరముగా నుండును, 
12. చవ్యాది సక్తు_పెరుగుమీద తేటతో సేవించిన అగ్ని దీప్తి మేదోశనునము 

కలుగును. 

13... విదం ప్మతకల్కమును కాంబిరముతో పక్వము చేసి సిద్ధముచేయఐడిన 
సేయ స్టాల్యమును శమింప చేయును. 

14. అమృతాది గుగులు- అమృత, ఏలా వత్సక్క విడంగ |తిఫం గుగ్గులు 
ముఖ్య-(దవ్యములు స్థాల్యము పిడక భగంధరనులను శమిప చేయును 
మాఠ 0.5 నుండి | (గాం 

ల 

a ను. మూ 15 

2 చ, సూ 23/18.24 



15. 

16, 

17. 

18. 

19, 

20 

21, 

23 

నవక గుగ్గులు : (తిఫల, (తికటు, (తిమద గుగ్గులు, కఫమును, మేద 
౧ a 

స్సున్తు ఆమమును వాతమును శమింపచేయుటలో ఉత్తమమైనది మాత 

0.95 (గా. నుండి 1 (గాం 

లోహ రసాయనము-గుగ్గులు, (తిఫల్క లోహా భస్మ గుగ్గులు మొ॥నవి 

ముఖ్య [దవ్యములు స్థ్రాల్యహారము రసాయన గుణములు కలది, మధ్యము 

వాజీకరము మాత 0.5 (గాః నుండీ 1 (గాం 

(తిఫలములు, [(తీకటుకములు (చరద త్త 36 అ) సైంధవ లవణము. 

వీనిని తిలతై లముతో ఆరు మాసములు సేవించిన కఫము, మేదస్సు, 

వాతము శమించును. 

మూలకము (తిఫలా చూర్ణము తేనెతో సేవింపవలయును. 

పటోల, చితక వీనిక్వాధమున శివపుష్ప హింగు చూర్ణము కలిపి సేఏిం 

చిన సర్వచేహము నందుగల మేదోవృద్దిని శమింపచేయును, 

వాతారి (ఎరండ) పత క్షారమున హింగు కలిపి సేవించుచు అన్నమండము 

సేవించిన మేదోవృద్ధి శమించును. 

అతియు క (బండ గురివింద) వీజమజ తేనెతో సేవించిన స్తాల్యము 

అసన క్వాధము శేనెతో పానము చేయించిన స్టాల్యము శమించును. 

(వై ద్యమనో రము 

మేదోహర (దవ్యములు :.- 

శిలాబి త్తు, గోమూ[తము, భృంగరాజము, గ్ 

అపామార్ష-ఇవియే దోషహర (చవ్యముల్కు శిలాజిత్తు, గోమూత్రము 

జఐమి శిత మధు .సీనిలో మేదోహర గుణములు అధికముగా కలపు. 

అ య [న జ అదన్న అవ పెదవి. జ 
సు_పత కృ పరుణావిగణము రఫమదొ నాశ 
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వరుణాది గణ|(దవ్యములు-వరుణ, ఆర్రగల (ములుగోరింట లేక ఏద 

మద్ది, శి గు తర్కాంరి (ఎ రమునగ్స, మేషశ్ళంగ్క పూతీక్క న _క్రమాల (నల్ల 

(కానుగ), 'మారట (ఊడుగు) అగ్నిమంధ సై రేయక్క (పచ్చపూల గోరంట) 

చించి వసుక (అగస్త్య ఒకపుష్ప్ర వసిక (అపామార్గ) చితక, శతావర్కీవిల్వు 

అజశ్ళంగీ, కుశ బృహ తీద్వయము- ఈ (దవ్యములు కఫమేదో హరములుగను 

శిరళ్ళూలు గుల్మ, అంతర్వి దధి శామకములుగను పేరి రాొనబడినవి, ఈ [దవ్య 

ములను ఆవళ్యకతానునారము మెదోవృద్ధిలో (పయోగింపనచ్చును, 

(సు, సూ, 28/9. 10) 

24, లేఖన [దవ్యములు-లేఖన చవ్యములు గూడా మెదోహరములుగా 

నుండును. రసాది ధాతువులను మలములను శోషింపచేసి బహిర్గతము 

చేయుట ద్వారా శరీరము తేలికగా చేయు [దవ్యములు లేఖనములు అన 

బడును. ఇవి శరీరిములో స్నేహోంశను గూడా ళోషింప చేయను, ఈ 

(దవ్యముళు అగ్ని గుణ భూయిషముబు గను కటు, తి క్త, కషాయరసములు 

ఉప్పులఘ్కురూక్షగుణములు కలిగి యుండును. లేఖన చవ్యములచే శరీరమున 

రూజు ఖర్క చల్క లఘు గుణములు వృద్ధిచెంది శరీరము కృశత్వమును 

పొందును.! 

ల వ 
శ వ్ ఇ - జగ ఇటో ఇగ A ఇల్ల 

చరకో క లేఖనీయ 'దవ$ఃములు.ము స, కంష్ట్క రు దారువాలి[చ 

ఇవికాక. రౌస్యభస్యమ్ము శిలా సింధూరము రనకర్ఫూరమూ, కా సీనభస్మము 
ta 

అగంళమూలమ్ము వాస్క సాలసరాదిగణ దవ్యములుు కారములు గూడా లేఖన 

1. 

2 చం సూ 4/9 
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గుణము కలిగియుండును. వీనిని ఆవశ్యకతానుసారము మెదోవృద్దిలో [పయో గింప 

వచ్చును.] 

25, 

26. 

27 

లేఖనవ స్త్రి. త్రిఫలా క్వాధము,గో మూతము మధుక్షరము.వీనితో సిద్ధము 

చేసి ఊషకాది గణ! దవ్యములు (పకేముగా చర్చి ఇవ్వబడిన వ _స్టిలేఖన 

గుణము కరిగియుండుటచే స్టాల్యమున చాలా (పశ సమముగా నుండును, 2 

(తిఫలాది త్తైలము-పాన, నస్య్క అభ్యంగ, కవలవస్తులకుపయోగించిన 

స్థౌల్యమును శమింపచేయును. (చ| కద త్త 

లో హారిష్ట_15.30 మిలీ సమజలంతో సేవించిన స్థ్రౌల్యము |పమేహమ్ము 

పాండు, కుషము మొదలగువానిని శమింప చేయును. అభిష్యందమును 

(సోతోవరోధమును శమంపచెయును, (భై. ర 

ఆరోగ్య వర్జన్నటి :. ఆరో గ్యవర్ణనీవటి మందు శీలాజిత్,గుగ్గ్దుల్కుతా(మ్క 

లోహభస్నములు కటుక రోహిణి మొదలగు మేదోహరగుణములు కల 

(దవ్యములుండుటచే ఇది ఉత్తమ స్టాల్యహరముగా నుండును, దాత్వా:త 
గ్ని |పదీవక్రమ్ము ర క్తవర్చకము అగుటవలన్క (సోతో కోధక గుణములు 

కలిగియుండుట వలన మేదస్సును తిగ్గించి యితర రక్తాది ధాతువుల వృద్ధికి 

దోహదము చేయును, ఇటీవల జరిపిన ఆయుర్వేద పరిళోధనలలో 

ఆరో గ్యవరగ్షని సొల్యమునుదేకాక సైల్యజనిత హృద్వికారాదులందు గూడా 
రిధం థఅ ౨ అ 

హితకరముగా నుండునని గమనింపబడినది. 

ఆరోగ్యవర్గని 0.5 (గా. శిలాపింధూరము. దాకుచీచూరముతో కలిపి 
ణు 

రోజుకు రెండు మారులు (తిఫలా ఫొంటముతో ఇవ్వవలయును, 

3. 

ను౭ చః 38/82 

రసరత్న సముచ్చయ 
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ఇతర జొషధములు:. (తూ్యూ శ్రషణాది లె నో పూము, విడంగాది లోహామ్బు శిలా 

సింధూరము నవాయసలోహము, దళాంగ గుగ్గులు మొదలగు జొషధములు 

ఆవశ్యకతను అనుసరించి ఉపయోగింపవచ్చునుః 

స్టాల్యమునందు బాహ్య పయోగములు : 

స్టాల్య ౧మునందు రూక్షకర వె మైన ఉద్వ ర్తనములున్వు "స్వేదాధిక్యత చే కలు/న 

దౌర్షన్హ్యము ఇతర చర్మవికారములు తొలగుటకు బాహ్య[పయోగములు అవసర 

మగును, 

1, శిరీషత్వక్, లామజక్క నొాగకేసరములు _ వీనితో ఉదరణము చేసిన 
జ ఇం 

"స్వెదా ధిక్యత శమంచును 

2, _ పష్యతకము న్నేతబల్ప అగరు ఉశీరము శ్వేత చందనము-పీనితో (పచ 

హము చేసిన శరీర డదౌర్షన్యము శమించును - 

ఏం వానాష్మత స్యరసమున శంఖ చూర్తము రలిపిగాని 

4. విల్వష్మత స్వరసమును గాని లేపనము చేసిన శరీర దౌంన్యము శమిం 
౧౭ 

చును, 

ర్, హర తాళమునుగాని హరీతకినిగాని హార్నిద్వా దాభుహరిద దుగ్గములతో 

నూరి లేపనము చేసిన కక్షొది _పదేశములందలి దొన్గస్యము శమించును. 

6. చించా షత స్వరనమున డగ్గహరి (దా చూరము కలిపి ఉద రనము 
(0 లు యట 

చేసినను ప్రై విధముగనే దుర్గంధమును శమింపచేయునుః 

నము గమించును, 
(Cal 



10. 

11. 
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హస్త పాదములందు కలుగు అతి స్వేదము పంచతిక్త గుగ్గులు ఘృత అవాలి 
జాలి ON 

గా మునుగా పంచతి క్ష ఘృళమునుగాని ఆభ్యంతరము 
చును.! 

సేవించిన శమిం 

హరీతకీ కల్క_ముకోకాన్సి బబ్బూల పత కల్క_ముతోగాన) చందాది 

చూర్ణముతోగాని ఉద్య _ర్తనము చేసికొనిన చెమట దుర్గంధము శమించును, 

దిల్వా మాది ధూపము స్నానానంతరము వేసుకొనినను దుర్గంధము 

శమించుసు, 2 

మహాసుగంధ తె లాభ్యంగము స్వేదము దౌర్షన్యము శమింపచేయును, 2 యు N౧® 

స్టాల్యము వలన కలుగు యితర ఉప(దవములకు త తదను సారమైన 

చికిత్సలు స్రైల్య చికిత్సలతో పాటు చేయవలయును. 
థు 

Kx Xx 

le 

2 

చకద్త 26 అధ్యాయం 

భావ పకాశ 38 అధ్యాయం 



కా ర్న వుం 
శ 

రార్భ్యము గూడా స్ట్్ల్యమువ ఆ నింద్య మైనవి. కాని కార్య చికిళ్స 

సమోప క్రమము అగుటవలన స్థౌల్యమున కన్న్ట్ట్సులభముగా నుండును, 
కార్భ్యము వలన కలిగిన బలక్షయము వ్యాధి బల విరోధిత్వ శ్రీం 

తగ్గించుట, ధాతుషియమును కలిగించుట---పఏినివలన అనేక వ్యాధులు సులభం?!" 

కలిగే అవకాశాలు పెరుగుతాయి, వాత వ్యాధులు కలుగుతాయి, 

కృశత్వమునకు కారణములు 

ఆహారములు :. 

వాతవర్ధక మైన ఆహారములు సెవించుట్క అతి రూశతకర మైన ఆహారములు 
చై 

పానీయములు సేవించుట, ఉపవాసము చేయుట లేక స్వల్పముగా భుజించుట, 

కషాయరసము గల ఆహారములను అధికముగా భజించుట, అతి భోజనము 

విహారములు :-- 

పిపొనను, ఆతలిని ని్మిగహించుబ, జాగరణముచేయుట్క శారీరిక మానసిక 

వాచిక కార్యములను అధికముగా చేయుట్క వమనాది కియలచే అధికముగా 

సం శోధనము జరుగుట. 

al లో జ ఎన్ gl ఇ జ ఈం 

అధికముగా అధ్యయనము చెయుట, అధిక మెధునమ్ము అధిక వ్యాయా 

టికిని రూక ఉద 
లు ఖో ల లి అ చ ల. - 

న్రిరనములు రూ నె్నానముళలు 
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by 

a ఇతర కొరణములు 
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వా 

క విషయము ప 
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ళు 

[క ధము ) 
సక వికారముల అతియోగము. 
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త్వాన్ని | క శ్రీ రమనను కామన్నల్పు 



అయ ఈ స లు wn ల నలు pre వ ఆరం ఉం శంభ. 
శరరమునంయ ము ఎపవివమనను లఅురత మిం ఉద వము 5 

_ 

౭ గ ఓ హ్ స్ యని ౮ ట్టి ఫ్ fr ణే ON ర రొ + A tA ౮ ట్ర్ ట్రా ఆ ర్ం థ్ 
fae 
Eb ళ్ కృశించి యుండుట, ధనసు 

ఎముకలు మా(తము మ గిలియు:క్న 

ఇవి అతి కృళ 3 పురుషుని స స్వరూప పముగణా సుండును. 

అధికమైన నీ ము ఉషము ఆహార విహాోరముల్ము మైధునము, గార్కి వర్షము, 

భారవహనమ్ము తీ|వమెన బొషవముల్డు వ్యాధుఐ -- వీటిని సహింపలేక 

యుండును. 

స్వల్న బలము కలిగియుండి శరీ వాజొ శ్రైనప (క్రియలు నిర్వహించు టకు 

తగిన శ కిలేనివాడె వాత వ్యాధులవేతను [కింద సేర్కానబడిన ఇతరవ్యాధుల 
— యు ఓడి - 

రే డ ర లిక టొ 9 ల్లీ & ట్ర tA [0 $x ర్న 

శరీర బలము స్వల్పముగా నుండుటచే అన్ని వ్యాధుళకు బలిష్లములై 

యుండును. కోధనాది తీవ చికిత్సా (ప్యకియలకు కగిన బలము లేకపోవుట చే 

వ వ్యాధి వచ్చినను చికిత్సించుట కషముగా నుండును. 
అ 

al 

కృళునకు కలుగు వ్యాధులు ---స్టహవ్యద్ధి, కాసళ్వాన, రాజయక్ష్మ, కయ్య 

స్థూలపర్య్వో రోమక; (చంసూ, 21/15) 
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హొదరము, అగ్ని మాంద్యము గుల్మమ్ము అర్శస్సు, ర క్తపిత్తము [గహణి 

౫ వ్యాధులు తీ/వమగుటచే మరణమును గూడా పొందును.! 

ఇవియేకాక కృళశుడు ఇతర అపకర్పణ జనిత వ్యాధులను గూడాపొందును. 

అన్య అపతర్పణజ వ్యాధులు---బలము, వర్ణము, శుక్రము ఓజస్సు 

నాంసము ఇవి కీణిచుట్క జ్వరము పార్శ్వశూల్క అరుచి, (శో త దౌర్బల్యమ్ము 

నాదమ్ము [పలాపమ్కు హృదయమునందు వ్యధ మల మూతములు బంధిం 

చుట్క జంఘ (పిక్కలు) తొడలు, తిక పదేశమువీనీ యందు శూల; పర్వము 

౦దు అస్థి సంధుల యందు భేదము (బద్ధలుకొట్టుచున్నట్లు వేదన) ఊర్ధ్వవాతము 
ఇవి కలుగును.2 

. 1) వ్యాయామమతిసౌహిత్యం తుత్చిపాసామహొషధమ్ కృళో న సహతే 
ఉద్వరతిశీతోష్ట మైథునమ్ “పేహా కాసః క్షయః శ్వాసో గుల్మార్శాంస్యుద 

రాణి చ కృశం (పాయోఒబిధావన్తి రోగాశ్చ [గహణీగతాః 

(చస, 21/ 13.14) 

ii) సోజకికృుశః క్షుత్పిపాసాశీతో స్టవాతవర్షభారాదానేష ష్వసహి షుర్వాతరోగ లి ణ 
(వాయోఒల్స పాణశ్చ (కియాసు భవతి, శ్వాసకాస శోషప్లీ హోదరా గ్ని 

సాదగుల్మర క్తపితానామన్యతమమాసా ధ్య మరణముపయాతి సర్వ ఏవ 

చాస్య రోగా బలవంతో భవంత్యల్ప[ పాజత్వాత్ అతస్పస్యోత్స త్రి హేతుం 
పరిహరేత్ (సు.సూ, 15/35) 

2 దెహాగ్నిబలవర్జాజః శ [కమాంసపరితయః జర్వః కాసానుబన్లశ్చ 
కా ఠి 

పార్శ్వ్యశూల మరోచక; శో తదౌర్బ్చల్యమున్మాదః (పలాపో హృదయ 

వ్యధా విణూ్యూ తసం[ గహ; శూలం జం ఘోరు.తికసం|[ శయమ్ పర్వ్వాస్టి 

సంధిభేదశ్చ యే చాన్యే వాతజా గదా; ఊ ర్హ్వవాతాదయః సర్వే జాయ నే 
శే ఏతర్భ్సణాత్ (చ,నూ, 23/27.29) 
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కొంద మాతము ర్భృశి ఎచియువ్నను బలముగా తస్పుఎంచుచుందుడు, ఆది వారి 

స్వభావము, వీజస్వభావము*! 

కార్యము నందు సాధ్యాఒసాధ్యత 

కారకము ఇతర వ్యాధులకు ఉప చవముగా కలుగుట అధికము, అందు 

చేత దీనికి కారణమగు వ్యాధియొక్క సాధ్యాఒసాధ్యతలు ఆధారపడియుండును, 

సాకావికముగనే కార్భ్యమున్కు అగ్నిమాంద్యమును దొర్బల్యము కలిగి 

యున్నవానికి చికిత్సలేదని భావమి[ వడు చె ప్పెను.* 

కాని పూర్తిగా శమించకున్నను యాపనము చేయవచ్చును. 

కొర్భ్య చికిత్స 

కార్యము ఏ వ్యాధి వలన కలిగినదో గమనించి త_త్తదనుగుణముగా 

చికిత్స చేయవలసి యుండును. కార్యమునకు కారణములను వర్ణింపవలయును, 

సాధారణ కార్య చికిత్సలు ఈ [కింది విధముగా (పయోగింపవలయును, 

లఘువుగానుండి సంతర్పణకరములుగా నుండు ఆహారములచే ఉపచరించ 

వను. బృంహణములుగను వృష్యములుగను రసాయనములుగ నుండు ఆహార 

కోషధములు 'సేవింపచేయవలయును.3 

1. _ కశ్చిదన్యః కృళోఒతీవబలాన్ దృశ్యతే తదా (భాప. 39/4) 

2, స్వభావాదతి కారో, యః స్వభావాదల్పపావకః 

స్వభావాదబలోయశ్చ తస్య నాస్తి చికిత్సతమ్ (భా.ప.39/11) 

ర, i) కృళానాం బృహంణార్థంచ అఘము సంతర్పృణ౧చయత్ (చనూ, 21/20) 
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ఆహారములు. 

నవాన్నములు నూతనముగా నిర్మించిన మద్యములు, దధ్తి ఘృతమ్ము 

దుగ్ధమ్రుు యవలు, గోధుమలు మోషములు, 

[గామ్యు, అనూప్క జలచరమాంస రనములు, కటు [దవ్యములతో సంస్క. 

రించిన మాంనముల్కు మాంసాదములగు (వాణుల మాంసములు. 

గుడమ్ము గుడ నిర్మిత వస్తువులు, స్ప్నిగ్గ మధుర [దవ్యములు, 

విహారములు 

ని|ద్య సుఖకర మైన శయ్య, తె లాభ్యంగము స్నెగ్ర ఉద్వ ర్తనములు, 

స్మర (దవ్య సంస్కార జల స్నానము, సుగంధలేపముల్కు మాల్యాదిధారణ 

ములు "శ్వేత వస్త్ర ధారణము, దివాస్వప్నృము 

[(బహ్మాచర్య పాలన. 

మానసిక [కియలు- హర్షము, మౌనసిక విిశాంత్సి మానసిక శాంతి, వీటిని 

అపలంభించుట్క చింతను త్యజించుట్క [ప్రాయ వస్తువులను (పియద్భృుశ్యములను 

చూచుట్క ఏ పనులందై నను నిశ్చిస్రగా ఉండుట. 

ఇతరములు. 

దోషములు తగు కాలము నందు బయలు వెడలించుట్క రసాయనములు, 

వృష్యములు ఐన యోగములు సేవించుట 

1, i) స్వప్తో హర్షః సుఖా శయ్యా మనసో నిరృతి? శమః చిన్తావ్యవాయ 

వ్యాయామవిరామః పియదర్శనమ్ నవాన్నాని నవం మద్యం 

(గామ్యానూహెదకా 

(Contd... 
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జొషధములు. 

ఈః [కింది జొెషధములు కార్శ్య్యము నందు ఉపయోగించుటకు (శేషమెన 

విగా నుండును, 

పయస్యృ అశ్వగంధ, విదారిగంధ, శతావరి బల్క ఆతిబల, నాగబల 

మరియు యితర మధుర (దవ్యములు ఉపయోగించుట వలన కార్భ్యమును 

శమించును. 

1, పీతాశ్వగంధను పాలతోగాన్వి నేతితోగాని నూనెతోగాన్సి వేడినీటితోగాని 

15 రోజులు సేవించిన మంచి పుష్టి కలిగించును, 

అశ్వగంధాది ఘృతము 10 (గా &ీరముతో సేవింపచేసిన మంచి బల 

మును కలిగించును, 

శర్క-_ర్క పిప్పలి, త లము, మధ. ఇవి సమాన భాగములుగా కలిపి 

రెండింతలు సక్కును కలిపి నీటితో మంధము చేసి పానము చేయించిన 

జ్వరము, కాస్త తృష్ణ, మూ(తకృచ్చము, ఊర్థ్వ వాళము మొదలగు 

వానితో కూడిన కృశత్వము శమించును. 

రసాః సంస్కృతాని చ మాంసాని దధి సర్పి పయాంసి చ ఇకవః 

శాలయో 

మాషా గోధూమౌ గుడవై కృతమ్ వ_స్తయః స్నిగ్ధమధురాపైలాభ్యం గళ్చ 

సర్వదా స్నిగ్ధముద్వర్పనం స్నానం గంధమాల్య నిషేవణమ్ శుక్రం 

వాసో యధా 

కాలం దోషాణమవసేచనమ్ రసాయనానాం వృష్యాణాంయోగానాముపసేవ 

నమ్ హత్వాఒతికార్భమాద త్తే నృణామపచయం పరమ్ 
(చంసూ, 21/29=33) 

'కా.(3) 13 
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ba) 

4,  యవసక్తుతో సమధాగము శర్కర తేనె మద్యములో కలిపి సేవించిన 

వాతము మలము, మూత్రము కఫము పిత్తము అనులోమనము చెంది 

కృళత్వము శమించును, 

ర్, మధురముగను ఆన్షముగను ఉండి జలముతో తయారుచేయబడి స్నేహ 

ముతో గాని స్నేహ రహితముగా గాని సేవించిన మంధము వెంటనే 

సంతర్భణమును కలిగించును.! 

వాతవ్యాధి యందును, రాజయక్ష్మయందును రసాయన (పకరణమునందును 

వివరింపబడిన ఘృతములు లేహ్యములు ఇతర పౌష్టిక యోగములు ఆవశ్యకత 

ననుసరించి ఉపయోగింపవలయును, 

ఏ కార్యములనుగురించియు ఆలోచింపకుండుట, తృ ప్రిగభుజించుట్క అధిక 

ముగ ని్నిదించుట వీనివలన మనుజుడు వరాహము వళ పుష్టిని పొందును, 

1. చనూ. 23/ 35, 36, 39 

2 అచి ననాచ్చ కార్యాణాం ధ్రువం సంతర్చణేన చ స్వప్న [వసంగాచ్చ 

నరో వరాషా ఇవ పుష్యతి (చ,నూ. 21/3 1) 



పహ వికారములు- “యకృద్వికారవంలు 

ఆయుర్వేద సంహితలందు ప్లీహ యక్ళృత్ వికారములను గురించి ఉదర 
వ్యాధి [పకరణమునందు మాతమే (ప్లీహోదర._యకృ్ళలతో దరముల) వివరణ కని 

పించును, థావమి శుడు మా్యతము ప్పీ హరోగము (పత్యేకముగా వివరించెను. 

ప్లీహ వికారములు యకృతీ వికారములన్నియు (పధానముగా సంహితా 

కారులు ఈ వర్గనలోనే అంతర్భూతము చేసియున్నట్లు కనిపించును, 

ప్లీహ వృద్ధివలన ఉదరరోగము కలుగునని చరకుడు పత్యేకించి 
పేర్కొనెను.] 

ర ర్రదుష్టి మేదో కయముగూడా పీ స హవృద్దికి దారితీయును. మాంసవృద్ది 

వలన గూడా * స్ట హదుష్టి కలుగు అవకాశముకలదు.? 

యక్ళత్ మరియు వీ స్ప హములు ర _క్తవహసోతస్సులకు మూలములు, 

ఈ కారణములచే పీ హోదర కారణములతోపాటు ర _క్తదుష్టి కారణములు 

మేదోకయ కారణములు మాంస దుష్టి కారణములు యకృత్ ప్ల బి హా నికార నిదాన 

సం[పా పులందు ముఖ్యపా(త వహించును. 

ఈ రెండు వ్యాధులకు కారణములు సమానముగా నున్నప్పటికిని దోష 

దూష్యములు సమానములై నప్పటికిని అవి స్తాన సం|శ్రయావస్సలో యక్కత్తును 

యూ 
లొ 
ర భివృద్ద్యా జ జఠరం (చని, 8/18) 

2, 1) చ, సూ, 28/12, 
11). మేదసి స్వప్నం కట్యాః ప్లీ హోవృద్ధ........ (అహృంసూం 
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ఆ|శయించిన యకృత్ వికారములు ప్లీహము న్నాశయించిన ప్లీహవికారములు 

కలుగును, 

యకృక్తిహనిదానము 

పెన వివరించినట్లు ప్రీ హోదరనిదానము, రక్త దుష్టి నిదానము మాంస 

దుష్టి నిదానము, మేదోక్తయ కొరణములు._ఇవన్నియు యకత్తీ హా వికారములకు 

కారణములుగా నుండును, కఫదుష్షి, రస వృద్దికూడా కారణములుగా నుండును, 

పహోదర నిదానము 

వివాహికర మైన పదార్థములు, అతి అభిష్యందకర మైన పదార్థములు 

నిత్యము సేవించుట, 

భోజనానంతరము అతి కోభకరమైన కర్మలుచేయుట్క అధికమైన శారీరక 

చేష్టలు, రధము మొదలగు వాహనముల ప (పయాణమ్ము వ్యాయామము, అతి 

మైధునమ్యు అధికముగా భారమును మోయుటు అధికమౌా నడచుట, 

వమనమ్ము జ్వరము మొదలగు వ్యాధులవలన శరీరము కృశించుట._ఇవి 

ప్లీహోదర కారణములు.] 

రక్తదుష్టై కారణములు 

ఆహారములు : 

అతితీక్ష, ఉష్ణ లవణ, కర్క అన్ష కటు, విదాహ్కి (దవ, గురు, 

స్నిగ్గ, (పకృతివిరుద్ధ మా(తాధిక్క క్షిన్నపూతి ఆహారసేవన, అధ్యశనము, 

అతి మాతా భోజనము, 

1.1) అళితస్యాతి సంకోద్యానయానాతి చేష్టితై'ః 

అతివ్యవాయ భారాధ్వ వనున వ్యాధి కర్శనై ౪ చచి. 136) 

li) ను. ని, 79, 111) య్ నం, స వా 12 
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తిలతైల, పణ్యాక్క కులుత్ట్రృ మాష సర్షప్క అతసీ హరితవర్హ ఆహార 

[దవ్యములు, పిణ్యాక దధి శుక్ర, తక్క కూర్చక్క మస్తు సౌఎరకాది వివిధ 

మద్యాములు అమ ఫలములు కట్వ్యురము.వీని అతి సేనన, 

గోధ్మా మత్స్యములు అజ్క అవ్వి మొదలగు జాంగల జంతువుల నూ 

దిలేశయ (పసహపాణుల మాంసములు, 

విహారములు మొదలగునవి 

ఉపవాసమ్ము మైధునమ్ము అధ్వగమనము (తిరుగుట్స, అధిక శమ విద 

గత, అగ్ని, ఆఠపమ్ముు వాయువు.వీనియొక్క అతియోగము, 

భోజనానంతర దివాన్వపష్నము వమనవేగమును ఆపుట్క తగిన సమయము 

నందు ర క్రమోశక్షణము చేయించుకొనకపోవుట, శరదృతు స్వభావము, 

మానసిక కారణములు 

(కోధమ్యు శోకము, చింత్క భయము, 

ఇకర పిత్త (పకోపక కారణములు ఇవన్నియు రక్షపకోపమునకు 
em] 

కొరణములగును.! 

నాన 
మాంసదుష్లై కారణములు 

అభిష్యందికరమెన, సూలమెన్క గురు అ 
యా ఢి డా 

చుట భోజనానంఠరము దివాస్వప్నము _ ఈ కారణములచే మాంసవహ (సోత 

స్సులు దుషములగును, 
ట 

1.1) ను, సూ, 21/11915 

1) చ. సూ, 24/5.10 
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మాంసవహ _ [సోతస్సులు దుష్టమైనపుడు యకృృత్తీ(హములందు అధి 

మాంస్క అర్బుదు పూతిమాంనాది వికృతులకు సంబధించిన వికారములు 

కలుగును. 

పెన "పే ద్ర గ ానబడిన కారణములే కార రసదుష్టి పాండువ్యాధిని కలిగించి 

తదుపరి యక కత్తి ఎహా వికారములను కలి గింపవచ్చును. 

శరీర క్కశత్వము ము ప్రీ హవృద్దిన కలగి.చును, కనుక అపతర్బ్చుణకర 

కారణ యములుము స్ప హవృృద్దికి కారణములగుసు, మేదక్షయ కారణములు ప్లీహ 

వృదిని కలిగించును. 
(ణు 

ఈ విధముగా యల ృహవృచ్చి కారణములు అనేకముగా ఉండును. 

కొన్ని కారణములు పరస్పర విరుద్ధముగా ఉండుటచే అన్ని కారణములు ఒకే 

మారుగాకాక ఆయా మనుజులలో వేరువేరు కారణములు ఆయా అనుబంధ కారణ 

ములతో కలసి యకృత్చిహ వికారయులను కలిగించును. కారణానుసారము లక్ష 

ణముల్పు చేయవలసిన చికిత్సలు మారుచుండును,. 

జ కి అర అల్ల వ్ చి యకృత్తి సహ వికొరముల సంవా_ 

రృీళుశోేద్దరముల సంపొ_పఫి ః 
(ap) అణా] 

యకృర్తీషహవికారముల సంపా ప్తి ప్లీహోదర సం(పాప్రిని అనుసరించి 
యుండును. 

పెన పేర్కానబడిన కారణములచే ఉదరమునందు వామపార్శషము 
be 

నందుండు పీ హము తన సానమునుంకి చ్యుత మె వృదినిపొందుచు ర తమును 
భా (ca) (oun డు బాటే 

1 ఫే చవి, 5/15 

li) చ,సూ, 28 [13,14 ili సుంనూ, lise, 24, 
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కఫమును అధికముగా (పకోపింపగేయుట ద్వారా పూర్వమే వృద్దిపొందియున్న 

ప్పీహము ఇంకను పరుగును. ఈ వ్యాధియందు ప హము అస్టలా (రాయివఎ 

కఠినముగానుండు దిమ్మెవఎట్సివ3 కఠినముగన్సు కచ్చప పృష్టమువం ఉన్నత 

ముగను ఉండును. దీనిని ఉపేకించినచో ఇది క్రమముగా కుకీని, జఠరముషు 

(గహణినిపీడించుచు ఉదరమును వృద్ధి పొందించును. ఈ వ్యాధిని ప్లీహోదరము 

అందురు. ఇదే విధమగు వృద్ధి దక్షిణ పార్యమున యకృ త్తునందు కలిగిన 

యెడల దానిని యకృతోదరము అందురు, 

హోదర లక్షణములు 
వ వ్ 

దౌర్చల్యము, అరుచి అవిపాకముు మల మూ తావనరోధము తమః 

(ప వేళము, కళ్ళముందు చీకట్లు కమ్ముట్క పిపాస అజ్ఞమర్గమ్ము వమనము, అవ 

యములందు డొర్చల్యము లేక అనయములు కృశళించుట్క కాస శాస మృదు 

జ్వరము, అనాహము, అగ్నిమాంద్యమ్ము శరీరకృళత్వము , ఆస్యవై రస్యము, 

సన్గులందు వేదన్క కోష్టమునందు వాతవృద్ది, ఉదరజాల్క బలక్షయము, అతి 

పాండుత్వము.ఈ లక్షణములు కలుగును. ఉదరము అరుణ వర్గముగాగాని వివర్ల 

ముగాగాని ఉండును. ఉదరముపై నీల్క హరిత్క హోర్మిద వర్గప్పురేఖలు ఉత్సన్న 

మగును! 

1.1) అశితస్వాతి సంక్షోభాత్ యానయానాతి చెప్పి తై 8 ఆతివ్యవాయధా రాధ్యవమన 

వ్యాధికరర్శనై కి వామపార్శ్వా! శిత్ 8 స్తా చ్యుర్ః స్థానాత్పస రతీ శోణి 

తం వా రసాధిఖ్యో ఏవృద్దం త్రం వినర్ణయెత్ తస సిప్పహో కఠీనో ప్రలేవాదొ 

వర్ధమాన; కచ్చపసంన్టాన ఉహ్యుతిభ కలే స చోవేకితః [(కమెణ కుక్షిం 

జఠరమగ్న్టధిబ్దానం చ పరిక్షిపకాఉదరమఖినిర్వ ర్తయతి తస్య రూపాణి. 

దొర్చల్యాఒరో చకా ఒవిపాకవర్చో మూత గహతమః (పవేశపిపాసాంగ 

(Contd... 
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ఫహోదర శఉదములు 

ఏ హోదరమును దోషాను బంధమును అనుసరించి మూడువిధములు. 

1. వాతజ అనుబంధ ప్రీహోదరము 
యా టు 

2, పి తజ పీహొదరము 
ఆ ౧ 

3. శేష్మజ ప్లీహోదరము 
యం 00 

జ ప్లీహోదరమునందు మోహము కృష్ణ, దాహము (మంట) జ్వరము 

ప్రీహోదరమునందు ఉదరము బరువుగా నుండుట్క అరుచి, IA ౯ 

మర ఛరిమూర్చాఒంగసాదకాసళ్వ్వాన మృదుజ్వరా ఒ౬నాహాఒగ్నినాశ 
అ (టు 

తెర్మ్యాఒ ఒస్యుప్టై న్ సర్వభేదకో ష్రవాతళూలాని అపి చ ఉదర మరుణ 

వర్షం వివరం వా సీలహరితహారిదరాజియద్భవతి ఏవ మెవ యక్భాదపి 

దషణపార్శ్వస్థం కుర్యాత్ తుల్య "హాతులింగౌ షధత్వాత్ తస్య పీ హజఠర 

ఏవాఒవరోధః ఇతి ఏతత్తీ షహోదరమితి విద్యాత్ (చచి. 13/35-38) 

11) ప్లే హోదరం కీర్తయతో నిభోధ విదాహ్యభిష్యందిరతస్య జంతోః (పదుష్ష 

మత్యర్షవమసృృక్ కఫశ్చ ప్లై హాభివృద్దిం సతతంకరోతి పీ పీ హోదరం తత్ 

(వద తి కల్లా వామే చ పార్శ్వ పరివృద్ధియేతి “వశే షత; సీదతి 

చాతు5 రోజ త మంవచజ్వరాగ్నిః రఫపి లింగ రువదుతః మీణబలోబఒతి 

బాండు? (సు,ని. bp 11) ఆ.సం.ని, 12. 
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ప్రీహోదరమందు ర క్రాధిక్యత ఉన్నపుడు విధిశోణితీయాధ్మాయమున 

చెప్పబడిన రదక్తదుష్టి లక్షణములతో కూడియుండును .1 

పీహరోగము 
లం 

సంహితలందు ప్లీహరోగము (పత్యేకముగా వివరింపబడక పోయినప్పటికిని 

ఒక్క భావమి[శుడు మా(తము పత్యేకముగా వీనిని వరించెను. పీహము ర కము 
ణు ౧ అటి 

వలన ఉత్పన్నమై హృదయము యొక్క వామ అధోభాగమున నుండి ర _క్షవాహినీ 

సిరలకు మూలముగా నుండునని భావమి[శునిచే వివగింపబడివది .2 

భావమి[శుడు చరక సు[శుతాదులు ప్లీహోదరమున చెప్పిన విషయములకు 

తుల్యముగనే స్పహనిదాన సం[పాప్తులు సం&ీ ప్రముగా వివరించి దోషానుసార 

లక్షణములను కొన్ని చికిత్సలను మౌ[తము అధికముగా వివరించెను. 

భావమి (శునిచే వివరింపబడిన ప్లీహరోగ వర్ణన ఈ (కింది విధము? 

నుండును, 

నిదానము 

విదాహకరములై న కుళుళ్తములుు మినుములు, ఆవకూర మొదలై న ఆహ. 

పదాచములునుు అభిష్యందకరముె3 న మాహిషదధి మొద న పదారములుస.: , 
డు యూ ఎ ఠ 

అధికముగా సేవించుట దివాస్వపష్నము.ఈ కారణములచే ప్లీహవ్యాధి కలుగును. 

య. 2 

1 1) ఉచావర్రరుజానా దాః దాహ మోహత్మషా జ 
pn 

ర 

గారవారుచికారిన శ్చానిలాదిన్యధా[క్రమమ్ రింగ 9 ఫీ హ్నూ్య్యధికానృషా త 
a 

(+e (oa టలు రిం 

రక్తం చాపి స్వలకటై 8 (చ చి. 13/75 76) 

షు అ. హృ. ని. 12/27, 
స లాన్ ర్ ణీతాజ్జాయతే ష్హో వామతో హృదయాదధిః 

ద కవొపా శిరాణాం సమూలం ఖ్యాతో మహా రిఖి:ః 
అజాత Cet 

(భాం (ప, బృహోధికారం - 1, 
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కఫజ పహ రోగ లశణములు 

మందమైన వ్యధ కలిగియుడుట్క ప్లీహస్టానము స్టూలముగను కఠినముగను 

గౌరవముతో కూడి యుండుట్క అరోచకము మొదలగు కఫ లతణములతో కూడి 

యుండుట ఈ లతణములు కఫజ ప్రహరోగమునందు కలుగును 2 

వాతజ బహరోగ లతణములు 

నిత్యము కోష్టము పూరింపబడి యుండుట, ఉదావర్తముతో కూడీయుండుట, 

వేదనతో బాధపడుచుండుట్క ఈ లక్షణములు వాతజ ప్లీహరో గమునందు కలుగును. 

సన్నిపాతజ పైహరోగ లకణములు 

సన్నిపాతజ ప్రహరోగమునందు పె మూడు దోషములకు వేర్వేరుగ చెప్ప 

బడిన లత్షణములన్నియు కలసి యుండును, 

సన్నిపాకజ ప్లీహరోగము అసాధ్యముగా నుండును,4 

లా అదు | క్ 1. విహభిష్యుంద రతస్య జంతో పదుష్ట మ త్యర్ణమసృ క్క ఫశ్చా 

వ్ హోఖివ,దిం కురుత; (పవృజృ తుం పీహసనంజం గవమా మనంతి 
య రధ థి 0 జః 

ఇ” తి ధా, |,ప బె. 2 (భావ ప్రీ, 2) 
2... ఫప్రహా మందవ్యధః సూల కఠినో గొరవాన్విళః 

లం వు 
1 లి లల జో మ్ మం క య లో లి ల 

అరోచశేన సంయ కః పఏహా రఫ ఉచ్వువే (భా. (ప. బ్రహ, 6 వ ఏ \ య 
శో ఖ్ త స వి లీ 

3 సే సమాన కోషసాన్బాన్ని తో్యోదావ నిబక్షిత్; 
ధి oy ౬ య అజో 

పేదనాభిః పరీతశ్చ ప్రీహావాతిక ఉచ్యతే (భా !వ ఫీహ్మా 7 బని CC ణి 

4, దోషతికయరూపాణి ప్లీహాసాధ్యె భవంత్యపి (దాః (వ, ప్రీ, 8) 
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సామాన్య ప్రిహరోగ లక్షణములు 

ప్లీహము వామపార్శ్మ్వమునందుండుట వలన ఆపార్శ్యము వృద్ధిపొందినట్లు 

కనిపించును. అతి శరీర కృశత్వము, మందజ్యరము, మందాగ్ని అధిక బల 

తయము ఇతర కఫపిత్త లక్షణములతో కూడియుండును, అన్ని ప్లీహ రోగము 

లందు కఫము పిత్తము (రక్తముతో సహా (పధానముగా నుండును, 

పై హరోగ భేదములు! 

పిహరో గమును భావమి[శుడు ఐదు విధములుగా వర్ణించెను. అవి. 

1. రజ పీహరోగము 

2. ప్పిత్తజ ప్రహరోగము 

3, కఫజ స్త్రహరోగము 

4, హతజ ప్రీహరోగము 

ద్, సన్నిపాతజ కీ హాదోగము 
(ae) 

ర క్తజ ప్రీహరోగము యొక్క లతణముల్లు 

క్షమము (బడలిక) (ఖమ్మ విదాహము వై్వైవర్ష్యము, శరర గౌరవము నె 

మోహము, ఉదరము ఎరగా ఉండుట-ఈ లక్షణములు కలుగును.* 

పి తజ పీహరోగ లక్షణములు 
అణా వా. 

పి త్తజ ఫీహరో గమునందు జ్వరము దప్పిక దాహము (మంట మోహామ 
a 

శరీరము విశేషమెన పీత వర్లములో ఉండుట.ఈ లక్షణములు కలుగుసు.ే 
(క జ 

1. వామేస పార్శ్వే పరివృద్ద మేతి విశే షళస్సిదతి చాతురోఒత మందజ్వరాగ్ని 
చద ear) 

కఫపి_త్త లింగై రుష్యదుకః తీణబలోఒతిపాండుః (భా, (ప. స్టీహం ౨) 
(వవ ag) pe 

2 క మో (భమో విదాహశ్చ వె వర్షం గాతగౌరవం మోహో రకోదరత 
న్్, a అ నం లు 

క లో క్ + 

చ జేయం ర కడా లతణం [లాం | పం ఎహాూం చి, 
జో wn) ౧ # 

Pa a జ రాకా 

3 సజ రః సపిపాసశ్చ సదాహో మోహనంయుత; బుతగా| తో విశేషేణ 

పీహాపె తిక ఉచ్యతే (భాం పం పహ 5 
౧M న (4 ంం # 
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పెహోదరము యొక్క చికిత్స 

దరమునందు అవస్థాను సారము స్నేహ హూనము, స్వేదనమ్ము విరేచ 

సము నిరూహవ స్తీ అనువాసన వ స్తి--పీనిని (పయోగించ వలయును.1 

సిరా వ్యధనము ఫం 

పై ప్రక్రియలతో వ్యాధి శమించనిచో మరలా స్నేహ స్వేదములు చేయించి 
వధయుక్తమైన ఆహారమును సేవింపచేసి వామహ_స్తము యొక్క కూర్చర 

(పదెశమున ఆభ్యంతరముగా నుండు సిరను వేధించి ప్రహ _(పదెశమును మర్దించుట 

ద్వారా రక్తమోక్షణను చేయించ వలయును2. 

కృతోదరమున దక్షిణహ స్తమున సిరావ్యధనము చేయవ "ను. 

దాహకర్మ ఫ్ 

వామహ_స్తమున మణి బంధమును లాగి వామ అంగుష్టము వె పుకు వెళ్ళు 

సిరను తప్త శరముతో శీ ఘముగా దహింపవలెను. 

ర్చతో దరమున వషీణ మణి బంధసీరను ద పవ చైను, 

1. స్నేహం స్వెదం విరేకం చ నిరూహ మనువాసనమ్ 

౭ గో & 4 Cr క్ న. ట్ట 
ర 

ళ్ ట్ యె వా వ్యధయెత్సిరామ్ (చచి. 13/77) 

2, ప్రహొదవరిణి స్నిగ్రస్విన్నన్య దధ్నా భుక్తవతో వామబాహౌ కూర్చునా 

భ్యంతరతః సిరాం విర్యేత్ విమర్తయేల్ పాణినా పీహానాం రుధిరస్యంద 
(౮ ణం 

నార్థమ్ (సుంచిం 14/13) 

ఏ, మణిబంధం సకృన్నామ్య వామాంగుషనమీరితామ్ 
అ 

ఛా గ్రా సి శు క్స్ నో wm - స గప ద వాచ్చిరాం శరెణాళు ప్టీహ్నో వై ద్యః ప్రకాన్తయే (నుచి. 14/16) 
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పప దరమున దోషముఅయొక్క రోగి రోగముల యొక్క బలా 

బలమును గమనించి చికిత్స చేయవలయును. ఆయా దోషాను సార చికిత్సలు 
సాధారణ ఉదరరోగో క్ర చికిత్సలు అవస్థాను సారము (ప్రయోగింపవలయును, 

ప్రహోదరము నందు శామక చికిత్సలు 

ప్రీహోవరమున ఆ.శ్యకతానుసారము శోధనానంతరముగాని, ర క్షమోక్ష 

కాది (క్రియల అనంతరముగాని ఈ (కింది జొషధములు (పయోగింప నలయును 

"1. షట్భం ఘృతము పానము చేయించవలయును, 

2, _ పిప్పలీ వర్థమాన రసాయనమును రసాయన విద్ద్యను సారము (పయోగించ 

వలయును. 

3. గుడహారీతకీ (ప్రయోగము చేయవలయును, 

ల్ 4. (గహజీ చికిత్సృయందున్కు అర్మో చికిత్సయందును చెప్పబడిన కర 

యోగములను, అరిష్టయోగములను (పయోగించవలయును, 

5, విడంగాది క్షొరము (చరక---500 మి*[గా తేనెతో. 

6. రోహితకీ కాండమును అభయాక్వాధములోగాని గోమూ(త్రమునందు కాని 

7 రోజులు నానబెట్టియు చి వడగట్టి పానము చేయించుచుండవల యును, 

బౌషధ జీర్ణానంతరము జాంగల పశు పకులమాంస రసముతో భోజనమివ్వ 

వలయును, 

7, రోహితక ఘృతమును పానము చేయించిన శ్వాస్క పాండు కామలాదులతో 
కూడిన ప్లీహోదరము శమించును. 

8, పిష్పల్యాది చూర్ణము 2|గా. ఉష్పజలముతో చే వింపడేయవరను.," 

1, చచి. 13/7888 
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14 

15. 

16, 

17. 

18. 

శు కి భస్మమును మ్ 

వాంగు సౌవర్బలవణము 500 మి. గా దుగ్గముతో "సేవింపచేయ 

వలయును. 

పలాశ క్షారముతో యవకారము కలిపి పానము చేయించవలయును. 

బాగుగా వడగట్టిన కింశుక కొరోదకముతో యవక్షెారమును పానము 

చేయించవలయును. 

పారిజాత కారముగాని, ఇకురక క్షొరముగాని అపామార్గ కైరముగాని 

సేవింపచేయవలయును. 

శోభాంజన క్వాధమునందు పిప్పలి, సైంధవ లవణము చిత్ర మూలము 

కలిపి పానము చేయించవలయునుః 

కాంజికముకో కలిపి వడ గట్టిన పూతీకరంజ క్షొరమునందు విడాలవణము 

అధికముగా పిప్పలి చూర్ణము కలిసి సేవింప చేయవలయును.కే 

అర్క. లవణము 1 గా. 

ప్లీహోదరమును శమింపచేయును. 

శిగు క్వాధమున పిప్పలి నురిచ్క అమ్హువేతన సెంధవ చూరములు కలిపి 
౧ ("=n e 

సేవింప చేయవలయును. 

ఇం[దవారుణీ ఉత్సాటన (పయోగము, 

ప్రీహోదర రోగి పేరు ఉచ్చరించి ఇందవారుణీ మూలమును పీకి పడ 

వేసిన వ్యాధిశమించును. 

గుడూచీ మూల కల్కము పానము చేయించిన ప్లీహోదరము శమించును. 

(రాజమార్హాండము 

ను'శకుత చికిత్స 149+ 
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20. పాఠాయూంము తండులోదకముతో కల్కము చేని సేవించిన ప్రీహోదరము 

శమించును, (రాజమార్హాండము 

21. భల్లాఠక్క అభయ్య జీరకము వీనిని మోవకముబుగా చేసి సేవించిన 

దారుణ ప్రీహోదరము గూడా ఏడు దినములలో శమించును, (వంగసేన) 

22, పక్వ ఆమ ఫలరసము తేనెలో సేవించిన ప్లీపోదరము శమించును. 

(చక్రదత్ర) 
౨3 కాక జంఘా లేక లతాకరంజ కాషధమునందు సైంధవ లవణము తింతిడీక 

కారము కలిపి సేవింప చేసిన ప్రీహోదరము శమించును, 

24, 1) యమానికాది చూరము 2.4 గా ఉప్షజలముకో సేవించినను. 

గా నీకల జలముతో సేవించినను, 
వడా. 

iii) గుడూదచ్యాది చూరము 2-1 గా మందోష్ట జలముతో సేవింప చేసినను. 

25. తాల పుష్ప డ్షొరము గుకముతో సేవించి ఉష్ప జలము పానము చేసినను 
ప్రీపోదరము శమీంచును, 

26, చితకవటి రోహితకాదివటి మానకాది వట, బృహతీ గుడ పిప్పలి 
అభయాలవణము---వీనిని ఆవశ్యకతాను సారము (పయోగింపవలయును। 

"27. శంఖ (దావక రసము 1.1 విందువులు జలములో కలిపి సేవించిన శూల 

- ఆధ్యాన యకృత్తీహ రోగములు శమించును, 

28. చితక ఘృతమృు పిష్పలీ ఘృతము, చి(త్రక పిప్పలీ ఘృతము, [బహ 
ఘృతము ఈ ఘృకములు యకృక్ ప్లీహ రోగములు శమిం పచేయును. 

29. రోహిత కారిష్ట 15.30 మి.లి సమజలుతో యకృర ప్లీహ రోగము 
లను శమిఎప చేయును. (వైరు) 

39.  కుమార్యాసవము.15_30 మి.లీ, ఇది యకృత్ బల్యము యకృత్' వృద్ది 

యందు బీరపీ హావ్నది యందు వాగుగా పని చేయును, 
ణణంం కధ 

3౨1, శరవుంఖ మూ చూరము లేక కాషధము పీ హవృదిని శమింపదేయును. ణ ధా ధ్ 
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రనౌషధములు మొదలగునవి 

శంఖభస్మము, 200.400 మి [గా _ రేచకౌనషధములతో ఇవ్వవలయును, 

గకృ్ళృతొ ప్లీహ వృద్ధిని శమింప చేయును, 

తామభస్మ్మము :- 35-70 మి,గా తేనె పిప్పలీ చూర్ణము, కుమార్యా 
 ముతోగాని పునర్నవాది క్వాధముతోగాని యకృతోదరము పహోదరములందు 
2 సవలయును, దీని వలన యక్ళక్ పి త్త (సావము నియమితమగును. పితా 

“రి జనితశూల శమించును. పిత్తాళ్యరి చధపబడును. యక్ళత్ ప్రీహవికారము 

ఇఎ్బైంటియందును మంచి గుణకారి. 

న్వర్ణమాకిక భస్మము పవాళభస్మము శుక్త భస్మములతో కలిపి 
యిచ్చిన కామల యకృద్వికార శామకము. (ర.త.సార.) 

ఆరోగ్య వర్థనీ వటి--యకృత్తీహవృద్దులలో (శేష్టమైన బొషధము 
అపామార్గ కారము నొసాదర్' కలిపి యివ్నిన విశేష గుణకారిగా నుండును. 
500 మి. గా. నుండి 1 [గా వరకు పునర్నవాష్టక క్వాధముతోగాని రోహిత 
కారిష్టముతోగాని యివ్వవలను. 

యకృత్తీహారిలోహూము, పీ హోంతకో వటి | కవాాద రసరాజరసము రసము లిడఎ ప్రి డో 
స్రహశార్దూలరసమ్చు ప్లీహారి రసము, యకృదారి లోహము, యకృత్త్సి కంద 
రారి లోహము ఈ బౌషధములు ఆవశ్యకతాను సారము యకృత్ ప్రీహవ్యాధు 
లందు [వయోగింప వలయును. (ఇభెరం; ర, తం, స్తా 

రిసరాజరసము--- పథాన (దవ్యములు తాామము, గంధకము మాత 

65 మిగా. తేనెతో యకృత్ ప్లీ హవృద్ది జ్వరళాల శామకము రసాయనము, 

క్ వహీ _న్తకరసము--- | పధాన (దవ్యములు తాను రజతం అ|భక్క లోహ, 

ముక్త 200 మి. (గా పాండు, శ్వాస కఫ. ప _పకో పయుక్త ప్రహ యకృద్వికార 

శామకముగా నుండును. 
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వాసుకీ భూషణరసము.___వం గభస్మ, తా(మభస్మ్క ఖజ్జలి మొ॥నఎ కలవు. 

గుల్మ ప్పి హశా మకము* 

విద్యాధర రసము-- తా మము మణిశిల ము॥నవఏ కలవు. పీహా, గుల్మ 

శామకము, . 

లోకనాధరసము---ఖజ్జలి అ(భకముు లోహమ్ము త్యామము (ప్రధాన 

దవ్యములు, పిప్పలీ చూర్తముతో సేవించిన యక్సత్ స్లీహవద్ది, జీరజ్వరముః 
౭ లా o డై 

పాణ్బు కామల మొదలగు వ్యాధులు శమించును, 

ప్రీహారిరసము -- ఖజ్జలి, వత్సనాభ్తి జయపాల._రెచక గుణయు కము ప్లీహ 

యకృత్ వికార శూల ఉదావర్హ శామకము జ్యరహరము, (బె.ర) 
యా 

యక్సత వ్యాధులు 

ఆయుర్వేదాను సారము స్లీహమునకు చెప్పబడినదంత యము యకృత్తునకు 
వర్తించును. యకృత్ కుక్షిలో కుడిభాగమున హృదయమునకు (కిందగా ఉండు 

నని చెప్పబడినది. 

యకృత్ రోగకారణములు లక్షణములు చికిత్సలు ప్రీహామునకు తుల్య 

ముగా ఉండును. 

ఆధునిక మతానుసారము యకృద్వికారములు ఈ (కింది విధముగా 

నుండును, న 

(ప్రధాన కారణములు---ధాతు పరిణామ వికృతులు, రక్త పసరణ ఏకృతులు 

విషపరిణామములు, కీటాణు సం కమణము, కృములు, కాన్సర్, పరాగ్ ఇమౌొ 
Qn 

కా.(3) 14 
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వికృతి, వై రన్స్ శోధ, మొదలగునవి రక్త వికృతులు, అర్బుదములు పి త 
జాకీ 

నాళికా వికృతులు, 

1.కామల: 

త్వక్ కొనేత నఖముఖ జిహ్వామూ త పీఠత్వము ర _క్రములో బై ల్ పి తాంశ 

100 మిలీ 2 మి. (గా మించుట అనునది (పధాన వికృతి. - 

ఇది మూడు విధములు అ) ర_క్రక్షయ జన్యము (Haemolytic) 
ఆ) యకృక్కణ వికృతి జన్యము (Hepetocellulary, ఇ పక్తావరో ధజ 

(Cholestic or obstructive). 

చికిత్సడాస్నే హపానము చేయించి విరేచనము చేయింపవ లెను, 

కటుకరోపాణీ, శఫల్క గుడూచ్చి భూమ్యామలకి, భృంగరాజ్క మొదలగు 

నవి |పయోగింపవలెను, 

పర్పటాద్యరిష్ట్ర కుమార్యాసవ, ఆరో గ్యవర్ణనీ వటి లోహభస్మ స్వర్ణ 

మాకికభస్మ, మండూరభస్మ మొదలై నవి పామాన్యముగా అవస్థానసారము 

(పయోగింపవళ నను, 

కారణానుసారమ్ము యకృత్ వికృతి అనుసారము తగిన చికిత్సలు చేయ 
వలెను. 

2. సిర్రోసిస్ (యకృత్ సంకోచము) : 
యక్సత్ రచన శాశ్వతముగా వికృతి చెందును, తంతుధా ధాతువు, అర్బుద 

ములు ఏర్పడును, యకృత్ వికృతికర ఆహారవిహారములు మద్య పానము దీని 
నలన కలుగు లక్షణము, 
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. ప్రీహవృద్ధి, యకృత్ వృద్ధి ఆమాశయ మహాసోతస్సు నుండి రక్త 
(సావము, రక్త పిత్తము, జలోదరము, వేచ్ళువాచుట్క, హస్తపాదఉిష్టత నాడీ 
మాంద్యము మన్యా స్పందన, 

ముఖ్యముగా యకృత్ కణములు దూషింపబడును. మందజ్యరము ఉదర 

ముపై రేఖలు తీరుట్క ర క్రనాళములు ముఖము, కంఠము, ఊర్ద్వ ఉదరమునందు, 

ఛేతులందు, అరతి, కృశత్వము, అగ్నిమాంద్యము, పూతి ఆస్యత పూతి విశ్వా 

సము పూతిగంధము (క్రమముగా యకృతీ జనిత మూర్చుకు దారితీయును, 

యక్ళత్ జన్య మూర్చుకు ముందు మనో వి భమము, శీలవి, భంశము జ ధిక 

ముఖగత రక్త సావము, అధిక మాంసకృత్తులు గల ఆహారసేవన వంటివి 
గమనింపదగును, 

కామల గూడా ఉండును, అదికముగా నుండుట దుస్పాధ్యనసూచకము, 

సిరోసిస్ యొక్క త్మీవత అనుబంధ లక్షణము పె సాధ్యాఒసాథ్యతలు 

రోగనిర్ణయము బి.ఎస్.సి పరీత్స సీరమ్ ఆల్బ్యుమిన్ సీరమ్ (టాన్స 

మినేస్ నీడిల్ బయోప్సీ పరీక్షలు చేయవలను. 

సాధ్యాఒసాధ్యత : 

(పారంభావస్థలో ఉండి రోగి బలవంతుడుగా నుండి ఉప దవములు 

లేకుండా యుండినచో ఆయుర్వే దౌషధములతో యక్ళత్ సంకోచము చికిత్సింప 

వచ్చును. 

కారణాను సారము లక్షణానుసార చికిత్సలు యకళ్ళుక్ బల్యములగు 

బొషధముల (ప్రయోగము చేయవలెను, ముందు వివరింపబడిన యకృత్తీహోదర 

చికిత్సలతో ఉపచరింపవ లను 
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ముఖ్యముగా ఆరోగ్య వర్ది నీవటిి పంచసూతరసము తాప్యాదిలోహము 

యకృతొత్సీ హారరసము ఉపయోగింపవలెను, యకృత్ పిప్పలీ (పయోగము 

చేయన3ను " 

లి. యక్ళత్ ధమనుల సిరల వ్యాధులు (Diseases of the hepatic 

veins & arteries) : 

అ) హీన సంపపహనము 

మూర్చ కలుగవచ్చును, 

ఆ) పోర్టల్ హైపర్ టిన్షన్ 
అ ను oa 

(పతిహారిణీ సిరా సమ్మర్ధము) 

(పతిహారిణీ అవరోధము కలిగినపుడు బాల్క ప్రహవృద్ధి, ర_్తవమి, 

జలోదరము కలుగును. 

యక్ళత్ సిరావరోధము కలిగినపుడు అకస్మాత్తుగా వమనము, 

యకృద్వృద్ది, కామల, జలోదరము కలుగును. కన | 

ఈ వ్యాధులు అసాధ్యముగా నుండును. లాక్షణిక చికిత్సలు చేయుచుండ 

వలెను. 

యక్ళత్ బల్య బొషధము లివ్వువ లెను. 

ఇ) తీవ లేక జీర్ణ సిరావరోధము 

4. తీవ యక్ళత్ శోధ (Acute Hepatitis) : 

వైరసస్ నం క్రమణమ్ము సామాన్య కారణము విషపూరిత జొషధముల్కు 
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యకృత్ శోధ జనక (క్రిములు మూడు రకములు : 

“A” రకము - సంచయకాలం 20.40 రోజులు మలము ద్వారా వ్యాప్త 
చెందును, 

B బి) రకము వై రస్ సంచయకాలము 60.160 రోజులు లాలాజలము, 

'యోని[సావము, శకము ర_క్తములందుండి సంభోగము, ర _క్రమిచ్చుట వంటి 

'వానివలన వ్యాపించును. 

ఎ కాని వి కాని కానిదిర క్రము మార్పిడి వలన కలుగును. 

ఎ రకము తీ వముగా నుండును. జ్వరము హృల్లాసము అగ్ని మాంద్యము, 

పృష్టళూల జ్వరముతో (పారంభమై ఒక వారం లోపల కామల కలుగును. 

యకృద్వృ్రద్ధి, స్పర్శాసహ్యత కొద్దిమందిలో స్లీహువృద్ది, పురీషము తెల్లగాను 

మూత్రము గాఢ పీతవర్హంలో ఉండును, 

కొందరు కామల బయటపడకమునుపే మరణించెదరు, కొందరికి 

యకృత్ వికృతి అధికమై యకృత్ సంకోచమునకు దారితీయును. 

చికిత్స -వి శాంత్సి లాక్షణిక చికిత్స రామల ఉన్నళదనునార చికిత్స, 

క్. జీర్ణ యక్ళత్ భోధ (Chronic Hepatitis) : 

కృమిజన్య యక్ళత్ శోధ వ్యాధికమత్వ వికృతి జన్య కారణములు 

పూరిత జొషధములు కారణములుగా నుండును. 

, విష 

లక్షణములు. కౌామల్క యకృల్ల పహవృద్ది, త్రీలలో రజోబద్దము, కీళ్ళ 

నొప్పులు తద్వికార ములు, వృక్క-వికృతి. 

రోగనిరయము.యకృత్ వై యోప్సీ పరీ, వ్యాధిక్షమత 
వి లా 

పరీక్షలు, 

ఏంటీబాతీ QC 
లా 
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చికిత్స-లాకణిక చికిత్సలు, యళ్శ్ళత్ బల్య జొషధములు ఆహారములు, 

యకృత్ నకు ప హాని కరిగింపకుండా యుండు రసాయన బొషధములు, 

(1. మద్యపాన జనీత యకృదోగము (Alcoholic liver disease) 

యకృదకద్ది, జ్వరము, యకృ్ళత్ |పవాహము కామల్క జలోదరమ్ము 

ర్రసావము_ పరిసరీయ నాడీవికృతుల్కు లూకోపై టోసిస్, 

యక్స తున మేదో సంచయము యకృతి రచనా వికృతులు, 

ఆం,రముంందుర ర్, 
\ 

చికిక్స-దుస్నాధ్యము, లాకణిక చికిత్సలు, 

త్ అర్బ్చుదములు మొ॥నవి 

గాని ఇకర కారణముల వలనగాని అర్బుదములు కలుగును, 

ఎమీనియాసిస్ వలన యకృతీ పాకము కలు ంగవచ్చును, 

యకృ్ళళ నందు (గ్రంధులు కలుగవచ్చును, 

రోగ నిరారణకె బయాప్సీ స్కానింగ్ యర్ళత్ (కియాపరీ కలు 

లాక్షణిక చికిత్స (పారంభించి కారణానుసొరము శస్త్ర చికిత్స సాధ్యమైన 

చేయవ ను, 

తామ భస్మము నాగ భన్మము, తాప్యాదిలోహుము స్వర్లపర్నటి, పంచా 

మృత పర్చటి మొదలగునవి అవస్థానుసారము వాడవచ్చును, 

XXX 
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మద్యపానము అధికముగా విధి ననుసరింపక సేవించుటచే కలుగు వ్యాధులు 

నాలుగు విధములుగా సు శుతునిచే వివరింపబడినవి. వానిలో పానాత్యయము 

మొదటిది , 

చరకుడు వాగ్భటుడు మదాత్యయమను పేరుతో [పధానముగా మవ్యపాన 

జనిత వ్యాధులు వివరించిరి, 

మద్యముయొక్క- నిచకి ః 

మదిర యోని ననుసరించి సంస్క్యారముఅననుసరించ్హి నామబెధముం 

ననుసరించి ఎన్నో విధములుగా ఉన్నప్పటికిని మదమును ఉత్పన్నముచేయుట 

అను సామాన్య గుణము కలిగియుండుటచే మద్యము లేక మదిర అనతగి 

యున్నది.! 

మద్య సేవనచే జనించు గుణములు ః 

విధిని మాతను కాలమును అనుసరంచి హితకరమైన ఆహారములను 

సేవించిన శరీరమునకు ఏ విధముగా బలము కోలుగునో అదే విధముగా విధిని, 

వమాణమును కాలమును అనుసరించి సంతుష్టుడె మద్యపానముచేసిన యడల 

అట్టి మద్యము అమృతమువలె శరీరమునకు ఆరోగ్యకరముగా నుండును.2 

1, యోనిసంస్కారనామా దై్యఃవిశే షైర్బహుద చయా 

భూత్వా భవత్యేకవిధా సామాన్యాన్మదలక్షణార్ (చచి. 21/5) 

2, విధినా మాతయా కాలే హితై రనైషర్యధాబలం 

(వహృష్టో యః పిబెన్మద్యం తస్య స్యాదమృతం యా (చచి, 24/2 
' 
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మద్యమును స్నిగ్ధములగు భత్ష్య్యములతోను మాంసములతోన్స్కు (శేష్టమెన 

పౌష్టికమైన యితర ఆహారములతోను పానముచేసిన యడల. ఆయువ్యు బలమ్ము 

శరీరపుషి. ఇవి పృద్దిపొందునుః సౌందర్యము, మనస్తుష్షి (సంతోషము, తేజస్సు 

పరాకమము-యివన్నియు విధ్యనుసార మద్య సేవనచే వృద్ధిపొందు చుండును. 

మద్యము భోజనమునందు రుచిని కలిగించును. అగ్నిదీ ప్రిని కలిగించును, 

ఎ్రదయమునకు పాతరరముగా నుండును స్వరమునవ వర్ణమునకు (పసాద 

మును కలిగించును, శరీరమునకు తృ ప్పిని కలిగించును. భయమును శోకమును, 
శ్రమను శమింపచేయును ని|చను కలిగించును.2 

అన్నము పానము వయస్సు, రోగము బలము మరియు కాలము. ఈ 

ఆరింటియొక్క మూడు మూడు భేదములను మూడు శారీరక దోషములను. 

మూడు విధములగు స్త్త్వములను బాగుగా విచారించి తగు విధముగా మద్యమును 

పానము చేయవలయును,3 

ఆహారములంద్యు పానీయములందు వాతకారకత. పిత్త కారకత్క, కఫకార 

కతను విచారింపవలయును, 

ర్యాంసై శ్చ REN శృనహా సేవితమ్ ఖ వేదాయు;, (పకర్ష్ణాయ 

బలాయోపచయాయ చ కామ్యతా మనసస్తుష్టరయిర్యంలే జో౬తివి కవుః 

విధివత్ సేవ్యమానే తు మద్యే సన్నిహితా గుణాః (సు.ఉ. 17/76) 

2 రోచనం దీపనం హృద్యం స్వరవర్షపసాదనం (పీణనం బృంహణం 

బల్యం భయళికశమాపహమ్ (చచి. 24/82) 

క అన్నపానవయోవ్యాధిబలకాలత్రికాణి షట్ (తీ౯దోషాజాతివిధం సత్వం 

జ్ఞాత్వా మద్యం పిదేక్సదా (చచి, 24/68) 
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వయేస్ర్రికము - బాల్యావస్స్క, యువావస్థ్రృ వృద్ధావస్థ 

రోగ (తికము--మృదుు మధ్యము, దారుణ 

బిల[తికము--ఉ త్తమ మధ్యమ అవర 

కాల తికము---శీత్త ఉష్ణ, వర్గ 

దోషములు: వాత్క పిత్త కఫ, స _త్వములు.సా త్తి క్క రాజస్క తామస. 

వీటన్నింటిని యోచించి తగిన విధముగా పానముచేసిన మద్యము హితకరముగా 

నుండును.ే 

మద్యముయుక్క్ల గుణములు-.కర్మలు ; 

మద్యము, ఉప్పవీర్యము, తీక్ష, సూత్ష్మ,విశద్య రూత్క ఆశుకార్హి వ్యవాయి, 

వికాసి.అను అగుణములతో కూడియుండును,2 

మద్యమందలి ఉష్పవీర్యముచేత శీతోపచారము లందిచ్చ కలిగియుండును, 

తీక్షగుణమువలన మనస్సంచారము అడ్గగింపబడును. సొక్ష్య్య గుణమువలన 

సూక్ష్మ అవయవములలోనికి గూడా (పవేశించున = విశదగుణము వలన కఫ 

శుక్రములను కీణింపచేయును. రౌత్ష్య గుణమువలన వాత (పకోపమును కలి 

గించును. ఆశు కారిత్వముచే వెంటనే తన కోర్యను వ్యక్తము చేయును, వ్యవాయి 

గుణముచే శరీరమునకు హొర్షమును కలిగించును. వికాశీ గుణముచేత (పసరించు 

1. చక్రపాణి 

2, మద్యముషం తథా తీక్షం సూక్ష్యం విశదమే 
ధి అ 

వ 

రూకదూశుకరం చైవ వ్యవాయి చ వికాశీచ 
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చుండును, మద్యము సామాన్యముగా ఆన్హురసముకలిగి అఘువుగా నుండును. 
గ్ర లవణవర్షిత పంచరసములు ఉండునని కొందరి అభి పాయ 

విధి ననుసరింపని మద్యపాన జనిత దోషములు 

ఆహారమును భుజింపనివాడు. రూకమైన శరీరము గలవాడు మద్యము 

సెవించినను _శేష్టముకాని మద్యము సేవించినను, మా తాధికముగను, అనేక 

మారులును విధి ననుసరింపక సేవించినను ఆ మద్యము విషమువశ ప్రాణములను 

హరించును, 

విధిసనుసరింవక సేవించిన మద్యము శరీరోష్మతోకలసి అగ్ని నధికము 
చేసి అధికయెన మదమును కలిగించును 2 

ఓ 

విధిసనుసరింపని మద్యపానము వలన మనస్సు క్షోభను పొందును. 
రజస్సు మోహములచే మూషింపబడి అనేక వ్యాధులను కలిగించును. జ్ఞానము 

విజ్ఞానము, సాత్త్విక గుణము నశించును. మోహము భయము శోకమ్ము 
(కోధము, ఉన్మాదము మదము, మూర్భ్చుు అపస్తారము ఆపతానకము స్మృతి 
వ భంశము, మొదలగు వ్యాధులకు దారితీసి మరణమును కూడా కలిగించును .3 

Gh. 

1. లా స్రబ్బితో పచారం త్రై వ్యాడంతి మనో గతిమ్ ఏశత్యవయవాకా 

శ్ర ప త్ రుతం కోపయే దౌత్యోదా శుత్వాచ్చా 

శుపర్య్మాకృతి హాఠదం చ వ్యవాయిత్వ్వావ్వితా శిత్వాద్విసర్పతి తదముంరసత ః ol 

పో క లఘురోచనదీవనమ్ కేవిల్ల పణపర్హ్యాస్తు రసాన తాదిశంతిపా 

(సు, 4 17/46) 

సై ఉం కుర్ వ. వీ అలి, శ జాస్ శన తో కా 1 స మెత్యు కురుతే ముదము (ను rn 47/9) 
f ఈ శ జ జూ a రాజా నో ఇం ళ్ 0 దూక్షవ్యాయా మనసి త్యన వ్షవద్యాతి కస్య తత్ (చి. చి, 14/28) 

nd 3. మద్యే మోహో భయం ళోకః (కోథో మృత్యుళ్చ సం (శితః 
~ 
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హృదయము ఓజస్సుల పె మద్యము యొక్క. (పభావము sl 

మద్యము యొక్క పది గుణములు ఓజస్సుయొక్క. పది గుణములకు 

విరుద్ధముగా ఉండుటచే ఓజస్సును ఓజస్సునకా [శిత మైన హృదయమును మద్యము 

ఈ [కింది విఫముగా (పభావితము చేయును. 

మద్యము తనయొక్క లఘు గుణముచే ఓజస్సుయొక్క గురుగుణమున్కు 

తన ఉష్పగుణముచే శీత గుణమును, ఆస్హుగుణముచే మధురగుణమునుు తీక్ష గుణ 

ముచే మృదుగుణమున్సు ఆకుగ గుణముచే (స్రోతస్సులందు శీ ఘముగా వ్యాపించి 
ఓజస్సుయొక్క- నిర్మల గుణమును, రూక్షగుణముచే స్నిగ్గగుణమును, వ్యవాయి 
గుణముదే స్టరగుణమున్సు నికాసి గుణముచే శ్లత్ష్య గుణమును, విశద గుణముచే 

పిచ్చిల గుణమును సూక్ష్మ గుణముచే బహల గుణమును నశింపచేయును. ఈ 

విధముగా మద్యము తన గుణములచే ఓజోగుణములను నశింప చేయుటచే ఓజ 

స్ఫును ఆ్మశయించియున్న మనస్సు కోభమునుపొంది మదము ఉత్పన్న మగును. 

హృదయము రసమును వాళమును వహించు మార్షిములకును, మనస్సు, 
బుద్ధి, ఇం|దియములు ఆత్మ మరియు పరఓజస్సు వీనికిని స్థానముగా నుండును. 
మద్యమును అధికమా(తలో పానము చేసినచో ఓజస్సు నశించును. ఓజస్సు నశిం 

చినపుడు దానికి ఆ|శయమన హృదయము వఏక్ళతి చెందును. హృదయము 

i 

1. చచి. 24/5355% 57-58 

2 గురుత్వం లాఘవాతీ శై త్యమౌష్ట్యాత్ ఆహస్వభావతః 

మాధుర్యం మారవం తె దాత (పసాదం చాళుధావనాత్ 
ళు Ga C9 

రౌక్షత్ స్నెహం వ్యవాయిత్వాత్ స్టిరత్వం శ్లక్షతామపి 

ఏకాసిభావాత్ పైెచ్చిల్యం వై శద్యాత్ నాస్టిరితాం తథా 

కా అల త టి తం దప్ప జ, జా 
సౌక్షి్మ్యత్ మద్యం నిహ _స్వాసమోజనః స్వగుణిదధుణా 

సత్వం తదా శయం చాశు సంకోభ్య జనయెన్మదమ్ 

(చ, చిం 24/32. వత 
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వికృతి చెందినపుడు హృదయము నాశయించియున్న ఎ భావములన్నియు 

అనగా మనస్సు, బుద్ది ఇం|డియములు మొదలగునవి వికృతి చెందును. దానిచే 

మదము మదాత్యయాది వికారములు జనించును,! 

మదము 

హృదయము వికృతి చెందుటవలన మనను క్షోభించి జ్ఞానము నశించి 

"మాహము కలుగు అవస్థ మద మనబడును, దీనిని మత్తు అని అనదగును. 

మద్యమువలన కలుగు మదము మూడు ఆవస సల లో నుండును. ఇవి ఒక 

దాసి తర్వాత మరియొకటి కలుగును, అందుచేత వీనిని పూర్వావస్థ (_వధమ్క) 

మధ్యమావస్థ్రృ అంతిమావస్థ అనబడును2. 

మద్యము హృదయమున (పవేశించుటచే హగ్గమ్ము అతికృష్ణ, (పీత్కి 

సుఖము, మోహము, నిద- ఇవియున్కు రాజస్య తామసాది అనేక మతోవికార 

ములు కలుగును. దీనిని “మద్య ఏ భమము” లేక మదము అందురు. 

కే రసవాతాదిమార్గాణాం సక్త్వబుద్దిం(దియాత్మనాం (పధానస్యాజస ౫వ 

హృదయం సానముచ్యతే అఆతిపీతేన మద్వ్యేన విహతే నొజసా చ తత్ 
లి అ ని 

హృదయం యాతి విక్ళతిం త తస్టాయే చ ధాతవః 

(చ. చి, 24/ఎ5-౨ఎ6) 

2 i) మియమానస్య మచ్యస్య విజ్ఞాత వ్యాప్రయో మదా 

(పధమో మధ్యమోఒ_స్యక్చ లక్షిటై స్తాన్పచక్షుహ (చ, చి. 24/41) 

[షి త్యవస్థేశ్చ మదో జ్టేయః పూర్వో మధ్యో౭ధవశ్చిమః (సు. ఉ. 47/11) 

3. హృది సుద్యగుణా వి హరి సరి వతిన్చుఖం వికారాశ యధా సత్వం 

చితా రాజస తాఘసా; జాయ స్తే మోహాని[దాన్హా మద్యస్యాతి నిషేవ 

ణాత్ స మద్యవి భమా నామ్నా మద ఇత్యభిదీయలే 

(చ. చి. 24/39.4ఉ0) 
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అవన్ధాను సార మద లక్షణములు 

(పధమ మద లక్షణములు : 

మద్యము ఓజస్సును నశింపచేయక హృదయమును ఆశ్రయించి యున్న 
బుద్ధి మొదలగు వానిని తమ తమ కార్యములకై (పతిబోధనము చేయుట (ప్రధ 
మావస్సలో జరుగును. 

ఈ అవస్థలో మనుజునికి వీర్యము, రతి పీతి, హర్షమృు భాషణము- 

ఇవి సొధారణ స్టితికన్న అధికముగా నుండును, సేవించిన ఆహారాది గుణములు 

శరీరము పె కనిపించును, వాయిద్యములు వాయించుట్క పాటలు పాడుట్క చదు 

వుట్క నవ్వుట్క కధలు చెప్పుట మొదలగు (క్రియలు అధికముగా చేయును. సుఖ 

మైన నిద, (పబోధములు కలిగి సుఖముగా నుండును 

మధ్యమ మద లక్షణములు 

(పొరంభ మధ్యమ మదము : 

ఓజస్సు కొద్దిగా వికృతి చెందినపుడు ద్వితీయ మదము కలుగును. స్మృతి 

మోహము మాటి మాటికి కలుగుచుండును. స్మృతి కొంత సెపు | పాకృతికముగను 

కొంతసేపు మోహము చెందియు యుండును. బుద్ది న్మ్భృతివాక్కు._ అస్ఫుటముగా 

నుండును. అందుచే అధికముగా అసంబద్దపు మాటలాడుట, అధిక హర్షము, 

1, i) ఓజస్యవిహే పూర ః హృది చ (పతిబోధితే 

మధ్యమో విహతేఒల్నే చ విహతే తూత్తమో మదః (చ. చి. 24/37) 

అ 

1 పూర్వేవీర్యరతి పీతి హర్షభాష్యాది వర్జనమ్ (ను. ఉ. 47/11) 

iii) బుదధిస్మృతి| పీతికరస్సుఖశ్చ పొనాఒన్న నిదారతివర్దనశ్చ 

సంపాఠ గీత స్వరవర్దినశ్చా (పాక్ష్తా ఒతిరమ్యః [పథమోమదోహి 

(మా. ని. 18/7) 

iv) చ, చి. 24/4243 
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యుకాయు క్ర కర్మలు కలిపి చేయుచుండుట- అను లక్షణములతో కూడి 

యుండును. మాటలు, (పచలాయతనము, ఒకచోట నుండుట్క పానముల్కు 

అన్నము భుజించుట, మాట్లాడుట. ఇవన్నియు కొంతసేపు యుక్తమైన పద్దతి 
లోను కొంతసేపు అయు క్రముగ చేయుచుండును, ఈ లక్షణములు మధ్యమ మడ 
(పారంభావస్థలో కలుగును, 

మధ్యమ మద తదుపరి అవస్థలో తృతీయ మదమునకు చేరని స్థితిలో 

రజోతమో గుణములచే గూడిన మనుజుడు ఎట్టి దుష్కర్మ్కలనై నను చేయగల 

సమర్ధుడుగా నుండును. భయానకమైన ఉన్మాదివల ఎట్టి వినాశకరమైన దోష 

యుక్తమైన పనులనై నను అతడు చేయును.! మాధవరరుడు దీనిని తృతీయ మద 

మని వివరించి పొందతగని దానిని పొందుట కుద్యమించుట్క తినగూడనివి 

తినుట రహస్య విషయములు వెల్లడించుట. మొదలగు లక్షణములు పేర్కొనెను.2 

తృతీయ మద లక్షణములు : 

ఓజస్సు ఆధికముగా నశించుటచే ఈ స్టితి కలుగును. ఈ స్టితిలో ఆజ్ఞాన 

ముచే ఆవరింపబడిన మనస్సు కలవాడై (క్రియారహపాతుడై తెలివితప్పి (క్రిందపడి 

యుండును, జీవమా తావశిష్లుడె మరణించిన వానివలె పడియుండును. రమణీయ 

1. i చ. చి. 24/44.47 

11) |(వలాపో మధ్యమే మోహోయు కాయు క్త [కియా[స్తథా (సు, ఉ 47/12) 

iii} అవ్య క్తబుద్ధిస్టృతివా గ్విచేష్టః సోన్మ త్తలీలాకృతిర పళా _న్తః 

ఆలస్య నిదాభిపూతో ముహుళ్చ మధ్యేన మ త్తఃపురుషో మదేన 

(మా, ని 18/8) 

2, గచ్చేదగమ్యాన్ న గురూంశ్చమన్యేత్ ఖాదేదభిక్షాణ్ చ నషసంజః 
లు ల 

(బూయాచ్చ గుహ్యాని హృదిస్టితాని మదే కృతీయే పురుషోఒస్వతం [తః 
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మైన విషయములను కాన్సి తనవారిని గాని గు_ర్హింపలేడు. దేనికొరకై మద్యము 
సేవించెనో ఆ (పతిని కూడ పొందలేడు, ఈ స్థితిలో కార్యా కార్యములను సుఖ 
దుఃఖములను హితాహితములను తెలిసికొనచేక నిందాపాతుడుగా నుండి మిక్కిలి 

కగ్టారమైన మదాత్యయ వ్యాధిని పొందును.! మాధవకరుడు దీనిని చతు రృమదమని 

వివరించెను ,2 

పొనాత్యయాది రోగములు 

నిదానము :. 

భోజనము భుజించకుండ ఎల్లప్పుడు అధికముగా మద్యమును పానము 
చేసినచో మిగుల కష్టకరమురై న వ్యాధులు అట్టి మనుజునికి కలిగి శరీరమును 

నశింపచేయును. 

మనుజుడు (కోధముగా వున్నను, భీతి చెండివున్నపుడును, పిపాస కలిగి 

పున్నపుడ్కు దుఃఖముచే తాపము చెంది వున్నపుడు, ఆకలి కలిగి వున్నపుడు 

దేహ పరి శమ చేత, మార్గాయాసము చేత, భారమును మోయుటచేత్క కృశించి 

యుండుటవలన్మ మలమూ(తాది వేగములను అడ గించుటవలన అభిఘాతము 

చెందినవాడు, అధికముగా ఉదకమును పానము చేయుట వలన ఉదరము నిండి 

వున్నవాడు భుజించిన ఆహారము జీర్ణము కాక మునుపే మరల భుజించువాడు, 

1. 1) విసంజ్ఞః పళశ్చిమె శేతే నష్టకర్మ కియాగుణ:ః (ను. ఊఉ. 47/12) 

11) చం చ. 44/4851 

ల్ అయి ఇ వాని జు త్త య 2, చతుర్ణతు మదే మూఢో భగ్నదార్వివ నిష్కి9ియా! 

కార్యాకార్యవి భాగా ఒజ్డో మృతాదవ్యపరో మృతః 

కోమదం తాద్భశం గ వ్చేదున్మాదమిప చాపరమ్ 

బహుదోషమివామూఢః కాన్హారం స్వవళంఃకృతే (మా. ని. 18/10.11) 
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దుర్చులుడు, ఉష్టముచే తపింపబడినవాడు ఇట్టి వారు మద్యమును పానము చేసినచో 
పానాత్యయాది వికారములు అనేకమైనవి జనించును.] 

భేదములు :- 

పానాత్యయము, వరమదమ్ము పాన అజీర్ణము, పాన విభమము అనునవి 

మద్యపానము వలన కలుగు నాలుగు విధములైన వ్యాధులు. 

చరకుడు, వాగ్భటుడు ఈ విధమైన నాలుగు భేదములు వర్ణింపక మదాత్య 
యమును మాతమె వర్షించి నాలుగు బేధములను కూడా వివరించిరి. సు శుతునిచే 
వర్ణింపబడిన పానాత్యయము మదాత్యయమునకు తుల్యముగా భావింపవచ్చును, 

పానాత్యయము లేక మదాత్యయము 

సామాన్య లక్షణములు :- 

శరీమునందు దుఃఖము, సమ్మోహమ్ము హృదయమునందు బాధ్య అరుచి, 
తీ(వమైన త్భష్ష, శీతజ్వరము శిరస్సునకు ఇరు పక్కలయందలి అస్టులందు 
విద్యుత్తును పోలినట్లుగా క్షణకాలము వేదన కలుగును, అధికముగా ఆవలింతలు, 

శరీరము మాటి మాటికి అదురుట్క అవయవములందు కంపము కలుగుట్క (శమ 

1. నిర్భ _క్రమేకాంతతఏవమద్యం నిషేవ్యమాణం మనుజేన నిత్యమ్ 

ఉత్పాదయేత్కష్టతమా౯ వికారానాపాదయేచ్చాపి శరీర భేదమ్ 
డ్రుద్దన భీతేన పిపాసితేన శోకాభితప్తేన బుభుక్షితేన 
న్యాయామభారాధ్వపరిక్ష తేన వేగావరోధాభిహాతేన చాపి 

అత్యహ్షభమ్యావతతోదరేణ సాజీర్ణభుక్షేన తథాఒబలేన 
ఉన్నా భిత సేన చ సేవ్యమానం కరోతి మద్యం వివిధాన్ వికారాన్ 

(సు.ఉ, ఉ//15. 16) 

2 పానాత్యయం పరమదం పానాజీర్హమథాపి వా 

భానవిభమము[గం చ తేషాం వక్ష్యామి లక్షణమ్ (సుంఉ. 47/17) 
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ఉరః పదేశమందు బంధించినబ్దుండుట్క కానమ్ము పొక్కా, శ్వాస, జాగరణము, 

కర్ణ అక్ష్సీ ముఖములందు ఆయా అవయవములకు సంబంధించిన వ్యాధులు కలు 

గుట్ట (తికసంధియందు వేదన, ఈ లక్షణములు మదాత్యయామలు అస్నింటి 

యందు (తిదోషములు (పకోపించుటచే సామాన్యముగా కలుగును. 

మరియు మదాత్యయముచే పీకింపబడువానికి (భమ (పలాహమ్ము లేని 

రూపములను చూచినట్లు (భమించుట, భూమి పైెనవుండు తృణములనుఎభస్మమును, 

లఅతలను పర్షములను, ధూళిని చేతులతో ఊడ్చి శరీరముపై జల్లుకొనుట చిత్తము 

(భమించి పక్షులచే బెదిరింపదడినట్లు భావించి వ్యాకులత చెందుట్క అపశస్తము 

లైన స్వప్నములను చూచుట ఇవి కూడ మదాత్యయమున కలుగు లక్షణములు! 

మద్యము విషమునకు సమమైన గుణము కలిగి ఉండుటచే (తిదోషములను 

[పకోపింపచేయును. అయినను [తిదోషములలో ఏదోష లక్షణములు అధికముగా 

ఉన్న ఆ దోషముచే జనించిన మదాత్యయముగా వ్యవహ రింపబడును, 

rm 

1. _ శరీరదుఃఖం బలవత్ సమ్మోహో హృదయవ్యధా అరుచిః (పతా తృష్టా 

జ్వరశ్శీతో ష్షలక్షణః శిరః పార్శ్వస్పిసన్టినాం విద్యుత్తుల్యా చ వేదనా 

జాయలేఒతిబలా జృ-భా స్ఫురణ లేపనం (శమః ఉరోవిబంధః 

కాసశ్చ హిక్కా. శ్వాసః (పజాగరః శరీరకంపః కర్గ్ణాకి ముఖరో గః 

తికగహ్క చర్జ్యతీసార హృూల్లాసాః వాతపి త్తకఫాత్మకాః [(భమః 

(పలాపో రూపాణాం అసతాం చైవ దర్శనమ్ కృణభస్మలతాపర్ణపాం 

సుభిశ్చావ పూరణం (పధర్షణం విహంగై శ్చ (భాన్తచితాసృ మన్యతే 

వ్యాకులానామశసానాం స్వప్వ్నానాం దర్శనాని చ మదాత్యయస్య రూపాణి 

సర్వాణ్యేతాని లక్షయేత్ (చచి, 24/101.106) 

కౌ (3) 15] 
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భదములు :- - 

మదాత్యయము నాలుగు విధములుగా ఉండును, అవి 1, వాతిక మదాత్య 

యము 2, పె త్రిక మదాత్యయము 3. లై షి్యిక మదాత్యయము 4. సన్ని 

పాతిక మదాత్యయము, 

మదాత్యయ (పానాత్యయ) విశేష లక్షణములు 

వాతిర మదాత్యయము 

నిదానము :- 

శ్రీ సంభోగము అధికముగా చేయుట్క శోకము భయము అధికభారమును 

మోయుపష, నడుచుట్క అధికముగా పనులు చేయుట్ట మొదలగు కారణములచే 

అధికముగా కృళిచినవాడ్కు రూవషెహారమునుగాన్సి అతి స్వల్పమా[ తలో భుజించిన 

గాన్సి ఉపవాసమున్న వారును రూక్షగుణము కలిగి /పాతదై నను మవ్యమును 

అధికముగా (తాగి రాతి నిదపోకున్న అట్టి వానికి వాతము అధికముగా కల 

మదాత్యయము కలుగును.! 

లతణములు :- 

హిక్క, శ్వాసము, శిరఃకంపము పార్శ్వళూల ఆనిద్రక, అర్థములేని 

1. స్ర్రీశోకభయథభారాధ్వకర్య్శథిః యోఒతికర్శితః 

రూకొఒల్బ్ప|వమితా శీ చ యః పిబత్యతిమా [తయా 

రూక్షం పరిణతం మద్యం నిశి నిదాం విహత్య చ 

కరోతి కస్య తచ్చీఘం వాక పాయం మదాత్యయమ్ 

(చచి, 24/89.90) 
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మాటలు మాట్లాడుట, ఈ లక్షణములు కలిగినది వాత (పకోపముచే కలిగిన 

మదాత్యయమని తెలియవ కను. 1 

వాతజ పానాత్యయ లక్షణములు 

వాతజ పానాత్యయమునందు శరీరము సృంభించుట, అంగమర్దము, 

హృ్దయమ-దు త్నీవ వేదన్క శరీర కంపము, శిరోవేదన ఈ లక్షణములు కలు 

గును,?* 

పిత్తజ మదాత్యయము 

నిదానము != 

అప్తుత్వమును, ఉష్ణ గుణమును, తీక్టగుణమును కలిగి వుండు ఆహార 

పదార్ధములను సేవించినవాడు తీక్టగుణము, ఉష్టవీర్యము, అమ్హరసము కలిగిన 

మద్యుము (తాగినను, అధిక మైనకో పము కలిగి మద్యమును (తాగినను అగ్నిచేత, 

ఎండ చేత శరీరమున వేడి జనించియున్న పుడు మద్యమును అధికముగా సేవించి 

నను, వానికి పిత్తము అధికముగా (పకోపించి మదాత్యయమును కలిగించును. 

L. హి త్కాశాప్టన శిరఃరంప పార్శ్వశూల (పజాగరై 8 

విద్యాదృహు పలాపస్య వాత పాయం మదాత్యయమ్ (చచి. 24/91) 

2 _స్తంభాంగమర్హ హృదయ గహ తోద కంపాః 

పానాత్యయేఒనిలకృతే శిరసోరుజశ్చ (సు ఊఉ. 47/18) 

3. తీక్టోష్టం మద్యమమ్హం చ యోజఒతిమ్మాతం నిషేవతే 

అ'మోక్షతీక్షభోజి చ కోధనో ఒగ్న్ర్యాతపపియః 

తసో్యోపజా యతే పిత్సాత్ పిశే షణ మదాత్యయః 

స తు వాతోల్బణస్యాశు (పశమం యాతి హ_న్టివా (చంచి.24/92.93) 



228 కాయచికిత 

లక్షణములు : 

సిత్తజ మదాత్యయమునందు తృష్ణ, దాహము, జ్వరము స్వేదము, 

మూర్చ, అతిసారము భమ మోహము, శరీరము హరిత వర్షముగానుండుట, 

ఈ లక్షణములు కలగును.! 

పిత్తజ పొనాత్యయ లతణములు :. 

పిత్తజ పానాత్యయమునందు స్వేదము (పలాపము ముఖశోష,దాహము, 

మూర్భముఖమ్ము నేత్రములు పీతవర్ల్గములో ఉండుట ఈ లక్షణములు కలుగును.? 

శ్రిష్మక మదాత్యయము 

నిదానము : 

మధుర రసము స్నిగ్గ గువగుణములు కల ఆహారమును భుజించిన వాడు, 

శరీర వ్యాయామము చేయనివాడు, మధ్యాహ్నమున విశేషముగా నిదించువాడు, 

'శయనించుటయందు ఏ పని లేక కూర్చొని వుండుటయందు, సుఖము మరిగిన 

వాడు.[కొ _త్తది, తీపి అధికముగా కలది అయిన మద్యమును గాని, బెల్లముచేత 

పిషముచేత చేయబడిన మద్యమునుగాని అధికముగా (తాగినచో వానికి కఫ 

జనిత మైన మదాత్యయము త్వరితముగా సంభవించును. 3 

లు 

1, తృష్ణా దాహజ్వర స్వేదమూర్చా౬తీసారవి భమైః 

విద్యాద్ధరితవ ర్షస్య పి_్త పాయం మధాత్యయమ్ (చచి.24/94) 

2. స్వేద పలాపముఖశోషణదాహమూర్భాః పి తాత్మ'కే వదనలోచనపీతతా చ 
(సు.ఉ* 46/18) 

3. కరుణం మధుక| పాయం గౌడం పైపిక మేవ వౌ 

మధురస్నిగ్దగుర్వాశీ యః పిబత్యతిమా తయా 

అవ్యాయామ దివాస్వప్న శయ్యాసనసు ఖేరత; 
సుదాత్యయం కఫ్యపాయం స శీ ఘమధిగచ్చుతి (చచి. 24/9596) 
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లషణిములు : 

కఫజనిత మడాత్యయమందు ఛర్లి అరుచి హృల్లాసమ్ము తం:ద్య శరీర 
a) ౧ | 

గురుత్వము, శరీరమును నీటితో తడిపినట్లుండుట, శరీరము చల్ల బడి పుండుఏ- 

ఈ లక్షణములు కలుగును.! 

య్ 
శేష్మిక పొనాత్యయ లక్షణములు 

శ్లేష్మ జనిత పానాత్యయమునందు ఛర్చి, శీతలత్వము, నో టియందు కఫము. 
వచ్చుట ఈ లక్షణములు కలుగును. 

సన్నిపాతజ మదాత్యయము 

పెన చెప్పిన (తిదోష లక్షణములతో కూడినది సన్నిపాతముచే జనించిన 

మదాత్యయమని తెలియవ ను.3 

చరక మతానుసారము సామాన్య లక్షణములుగా చెప్పబడినవియును సన్ని 

పాతజ మదాత్యయ లక్షణములు. 

పరమద లకణము : 

నాసొది (సోతస్సులందు త్రీష్మ్యము అధికముగా (సవించుట్క శరీర గురు 

త్వమృు నోరు రసహీనమై పుండుట్క కఫమధికము అగుట, మలమూతాని వేగము 

నయము ు " 

1. నర్ద్వరో చకహృల్లాసతం దావై మిళ్యగౌరివై 8 

విద్యాచ్భీత పరీ తస్య కఫ పాయం మదాత్యయమ్ (చ.చి. 4/97) 

2... చ్రేష్మాత్యకే వమయు శీతకఫ (పసేకాః 

సర్వాత్మకే భవతి సర్వవికార సంపత్ (సు*డఊ* 47/18) 

3. జైయస్రిదోషకళ్నాపి సర్వరిం గెర్కదాత్యయః (మా*ని, 18/18) 
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లను బంధించుట్క పిపాస్కా శిరోవేదన, శరీర సంధులయందు వేదన ఈ లక్ష 

ణములు పరనుదమందు కలుగును 

పానాజీర్ల లక్షణములు : 

పానాజీర్రమునందు అధ్యానమ్ము ఉద్దారములు వచ్చుట్క సంతాపము కలుగుట 

అరుచి హృదయమందు మంట, ఈ లక్షణములు పాకము చేసిన మద్యము 

జీర్ణము కానిచో కలుగును ఈ పొనాజీర్హమునకు పిత్త (పకోప కారణములే 

హేతువులు అని నిశ్చయింపబడీినది.2 

పానవిభమ లక్షణములు : 

పానవి భమానందు హృదయములోన్క శరీర అవయవములలోన తోద 

వమభ్యు జ్వరము కంఠమునుండి ధూమము ఎడలుచున్నట్టుండుట, మూర్చు, 

నోటినుండి కఫము వచ్చుట, శిరోవేదన, ఉదరమందు వేదన, సుర, మద్యము 

అన్నము మొదలగు వానియందు అసహ్యము ఇట్టి లక్షణములు అన్నియు కలుగు 

నని చెప్పబడినది .3 

1. శేష్మాచ్చాయోఒంగగురుతా విరసాస్యతా చ విణూూ:తన కరధతంది 
oe) a) ఆట 

రరోచకశ్చ 

లింగం పరస్య చ మదన్య వద్తి తద్జ్ఞాః 

తృషా రుజా శిరసి ననిమ చాపి భేదః (ను.4. 17/19) 
ఎత య 

2, ఆధ్యానముదిరణమమరసో విదాహో 
ra aa 

అజీర్ణస్య పొనజనితన్య వదంతి లింగమ్ 

జ్లేయాని తత భిషజా నువినిశ్చితాని 
Cy 

పిత్త పకోప జనితాని చ కారణాని (సు,ఉ. £7 [20.219 

3.  హృదాతతోడ వమధు జ్వర కంఠథూమ మూర్భాకఫ పవణమూర్ద్లరుజో ' 
విదాహః ద్వెషః సురాన్నవికృతేము చ తేమ శేషు తం పానవిభమము 
కంత్యఖలేనధీరాః (సుంఉ.47/21.22) 
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మద్యాత్యయాదులందు అసాధ్య లక్షణములు 

" పై పెదవి (వేలాడుచుండుట్క శరీర బహిర్భాగమున అధిక శీతము 

అంతరముసందు మిక్కిలి సంతాపము నోటియందు నూనె పూసినట్లు నిగనిగ 

లాడుట్క జిహ్వ, ఓష్టములు, దంతములు ఇవి నల్లగా గాని సీలవర్ణ ముగా గాని 

వుండుట్క న్నేతములు పీత వర్షములో పుండుట్క ఈ లక్షణముణ మద్యపానము 

చేసిన వానికి కలిగినచో ఆ మనుజుడు (బ్రతుకుట దుర్తభము. పున చికిత్స 

చేయుట సాధ్యముకాదు. ఇట్టి లక్షణములు కలిగిన మదాత్యయము కష్టసాధ్యము. 

మరియు హొక్క, జ్వరము, ఛర్షి కంపము_, పార్శ్వశూల, కాస (భమ్మ ఇవన్నియు 

మదాత్యయ ఉపదవములని భావము. ఈ ఉప|దవములతో కూడిన మదాత్యయము 

కృచ్భ” సాధ్యమని భావము. 

వానాత్యయ (మదాత్యయ) చికిత్స 

మదాత్యయములన్నియు (తిదోషములుగా నున్నప్పటికిని చికిత్స చేయు 

నపుడు అధికముగానున్న దోషమునకు చికిత్స చేయవఐను. లేక కఫస్థానాను 

పూర్వముగా చికిత్స చేయవరను. రండి (పాయికముగా పిత్తము 

వాతము తదనంతరము (పకోపము పొందును. అందువే [పారంభమున కఫము 

నకును తదుపరి పి త్తమునకును అంతమున దాతమునకును చికిత్స చేయవలెను.2 

1, హీనో త్రరౌషమతిమశీతమందదాహం 

తెల పభాస్య మతిపానహాతం విజహ్యూత్ 

జిక శౌ ్వాస్టదంత తమసితం త్వధవాఒపి నీలం 

పీలే చ యస్య నయనే రుధిర పజ చ్ 

పహిక్కాజ్వరా వమధు వపపధు పార్శ్వళూ లాః 

కాస విభమావపి చ పానహాతం భజంే (సు.ఉ, 47 [22.23 

2 సర్వం మదాత్యయం విద్యాత్ (తిదోషమ కంతుయం దోషం మదాత్యయే 

ప్యత్ తస్యాదొ (తికారయెతి కఫస్థానానుపూర్వ్వ్యా చ కియా కార్యా 

మదాత్యయేపి తమా రుతపర్యు స్త సః (పాయెణ పా దుదొత్యయః 

(చచి: 24 /107.108) 



మద్య పయో గము = 

మద్యమును అనుచితముగా అనగా అధిక మా తలోగాని హీన మాతలో 

గాని విరుద్ధముగా గాని పానము చేయుటవలన ఉత్పన్నమైన మదాత్యయాది వ్యాధు 

లందు మద్యమును విధిననుసరించి సంస్కరించి పయోగించిన హితకరముగా 

నుండును.! 

మద్యము వలన ఉత్తీ్యాష్టమెన దోషములచే (సోతస్సులందు అడ గింపబడిన 

వాళము శిర అస్థి సంధులందు తీవవేదనను కలిగించును, అట్టిస్టితిలో దోషము 

లను విష్వందనము చేయు ఐకై అన్లు దవ్యములతో కూడి యున్నప్పటికిని వ్యవాయి, 

తీత, ఉష్ణ గుణములు కలిగియుస్న మద్యమే (పశ_స్టమైనదిగా నుండును, ౫ 

దుగ్గపయోగము $= 
ఆ 

మద్యపానము చేతను ఇతర ఆహార విహారాది |క్రియలచేతను మదాత్య 

యము శమించనిచో మద్యమును విసర్హించి దుగ్గమును (పయో గింపవ3ెను. 

మద్యమును త్యజించి లంఘనము, పాచనమ్ముు దోషళోధనము మరియు 

శమన చికిత్సలచే కఫము డీణించి దౌర్బల్యము శరీర లఘుత్వము కలిగియున్న 

మనుజునికి మద్యముచే విదగ్గత పొంది వాత్పి త్త (ప్రధాన లతణములతో కూడి 

యున్నప్పుడు దుగ్గము అత్యంత హితకరముగా నుండును. (గీష్మకాలప్పు సూర్య 

కిరణములచే సంత ప్తము చెందిన వృక్షములకు వర్షము ఎంత హితమును 

సమపీతేన తేనై వ స మద్యేనోపళామ్యతి (చచి. 24/109) 

2, ద, చి 21/11/1108 
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చేకూర్చునో దుగ్గము మదాత్యయ రోగికి ఈ స్థితిలో అంతటి దాతమును కలి 

నశించును! 

హరణ క్రియలు s 
co 

మద్య సేవనచే మనస్సున క్షోభ జనించి శరీరము ఉపఘాతము చెందుటచే 

మదాత్యయము ఉత్పన్నమగును. అందుచే హర్షణ [క్రియలచే ఉపచరించిన 

మనస్సు శరీరము స్వస్థత చెందుటకు హితకరముగా నుండును.* 

ఈ [కింది హర్షణ[కియలు మదాత్యయమును శమింప చేయును. సుందర 

మైన ఉపవనములు కమలములచే శోభించు జలాశయములు, స్వచ్చమైన సుందర 

మైన అన్నపానములు సంతోషమును కలిగించు మితులు, సుగంధముతో గూడి: 

పుష్పమౌాలలు, స్వచ్చమైన సుందర మైన వస్త్రధారణమ్ము మధురమైన గాన్మశ ' 

ణము, హృ్దయానుకూలురై న మ్మితుల కూటమి, హాస్య సంభాషణలు, గ్ 

వాయిద్యములు మొదలగు వాని యోజన, ఇష్షువ2నటువంటి వారును ఆజ్ఞానుసార:.) 

[పవర్హించువారును అగు స్త్రీల యొక్క పరిచర్యలు. వీటిపేవన మదాత్యయి 

శామకముగా నుండును. 

1. ఆఖిః |కియాథిస్ఫిద్ధాభి॥ శమం యాతి మదాత్యయః న చేత్ మద్యవిథి. 

ము రాజీ రమస్య (పయోజయేత్ అంఘనై ౪ పాచనై 9 దోషనోధనె: 

కున అం ర మజ ఎ ష్ వ్ దాం జి లే జం ౧ లన 
శమణ రపి అమవ్యాస్యు క ఎలక జావేద్ రృల్యలాఘ ఎ తస్య మద్యపిదస్టస,; 

వాఠపి తాధికస్య చ (గష్మాపత ప్పన్య తరోః యధా వర్షం తథా పయః 

(చచి. 24 [195.197 

2 నాఒక్షోభ్య ప మనో మద్యం శరీరమవిహత్య చ కుర్యాన్మదాత్యయం 
” డి ఇటీ అట గ ఇ ల x 

తస్మాత్ ఎష్షవ్యా హర్షణ [కియా (చ, చి 24/1 94) 

వ చ, ద 24 [191.193 
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యౌవ్వనవతులు ఇషులు జన స్త్రి సేవనచే పంవేం, డియములు తృప్తి స లు a ఆటీ 

నంది వానాత్యయము శాంతించును. 

పం చేం్యదియములకు తృ ప్పని కలిగించు న చెప్పబడిన (కియలును 

అన్ని విధములగు మదాళ్యయములను శమింప చేయును! 

దోషానుసార సంళోధన సంశమన [క్రియలను లంఘనమును సామాన్య 
ముగా మజాక్యయములందు  చేయింపవ లెను, (శ్రమించుట. హిత కరముగా 
నుండును .2 

మదాత్యయములందు పథ్యములు 

ఆహారములు, పొనములు :- 

ఒక సంవత్సరము గడచిన శాలిధాన్యము షష్షిక ధాన్యము, యవ, ముద్ద, ఐ గ 
మాష్క గోధుమలు బఠానీలు 

మామిడి మురబ్బ్క, రాగములు, షాడవములు, సొవరృలము మొదలగు 
దవ్యములచే గాని వీజపూర రసాదులచే గాని సంస్కరించబడిన మద్యము 
మాతానునారము పానము చేయుట, ఘృాతము దుగ్గమ్కు శీతల జలపానము. 

సితా (కలకండ), తండులీయకము, పొట్ల, మాదీఫలము పరూషకమ. 
ఖర్హారిషండ్లు, దాడిమఫలము, ఉసిరిక్క నారికేళము దాత మొదలగునవి, 

కోడి నెమర్కి కుంచేల్టు లేడి తి త్తిరిపష్కీ లావకమ్ము వీని మాంన 
రసములు 

వశ వారము అనేక విధములగు రుచికరములగు చి తాన్నములు 

1. సుం ఉం 47/43.44 

జ లాక్ షల్ న క్ లై, ఛి 9 సంశొధన౦ సంశనునం సషనంలంఘనం (శమః (భె రం 22/34) 
(Tn 
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విహారాదులు 

జలాశయ తీర విహారము. శీతల వాయువు సేవన ధారా గృహమున 

నివాసము శయనము చం[దకిరణముల సేవన 

శీతల జల స్నానము చందన కర్పూరాది లేపములు ముక్తామణి హోరా 

దుల ధారణ సూక్ష్మవస్రధారణము (పియా లింగనములు మొదలగునవన్నియు 

పానాత్యయాది వికారము లందు హితకరముగా నుండును." 

అపథ్యములు 

సషదనమ్ము అంజనము ధూమపానము నస్యము, దంతఘర్షణము 

తాంబూలసేవన. వీనిని మదాత్యయాది వ్యాధులందు వర్షింపవ లెను. 

మవాత్యయములందు శామక యోగములు. 

1. త్వగా దిపానీయము 

2 త్వకృ[తాదినానకము 

3, మధుకా దికల్క_పానము 

4, కార్చాసమూల్క నాగబలామూల్క సౌవర్చలమూల ఏని కల్కము- 

ఈ నాలుగు పానములును అని, మదాతవఇయము అందు సేవింప చేసిన a § 
అన (1 లి 

| పశ ప్రముగా నుండును, 

1 (i) చంది. 24 

(ii) యోగ రిత్నావశీ 

(iii) భె ,ర. 

ఫం ¢ సు, ఊం 47/31, 33, 3+ 
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ఖర్జూ రావి మంధము పానము చేయించిన మద్యపాన జనిత వికారము 

లన్నియు శమించును. 

(చాక్షాది పానకము సేవింప చేసిన మద్యపాన జనిత (భమ శమించును.! 

మదాత్యయము నందు దోషములు పచింపబడుటకు ఈ క్రింది వానిలో 

ఏదేని ఒక కషాయము |తాగింపవంను, 

(ఆ) దుఃస్పర్శ ముసా కాధ్వము 

(ఆ) ము స్తృ పర్పాటక కాష్టధము 

(ఇ) ముసా క్వ్వాధముి 

మరిచాది చూర్ణమును మాంసరసముతో పానము చేయించిన అన్నివిధము 

లగు మవాత్యయములును శమించును,3 

కూషాో్మండస్వరసమున సితాది చూర్ణము కలిపి పానము చేయించినను 

అన్ని మదాత్యయము లందు (పశ స్రముగా నుండును,“ 

వర్షాభ్వాది దుగ్గపానము మదాత్యయమున సుఖమును కలిగించును. 

చవ్యాది చూర్ణము 500 మగా మద్యముతో సేవింప చేయవలెను, 

ఫం త్రికొది చూర్ణము మా తానుసారము సీకల జలముచే సేవింప చేయ 

చందం 18/1, 15 

సు. ఉ, 47/45 

సు. ఉ, 47/46 
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13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18, 

19. 

పలాది మోదకము 5-10 [గా దుగ్గముతో గాని ముద్దయూషముతో గాని 

సేవింపచేయవరను.! 

హరీళకీ క్వాధము మరియు దుగ్గము పానము చేసిన మదాత్యయము శమిం 

చును 2 

పునర్న్వవాది ఘృతము.మద్యపాన జనిత వికారములచే కచ్షిన ఓజొధాతు 

- కయమును శమింపచేసి పుష్టిని కలిగించును. 

శ్రీ కండాసవము-(ఖై.ర) 15 మి.లీ సమభాగమా జలముతో కరిపి 

సేవిం నచేసిన మదాత్య యను పరమవమ్యు పానాజీర్షము, పాన వి భమము 

లను శమింపచేయును. 

మహాకల్యాణ వటి (జ. ర) స్వర్ల భస్మ అ|భక భస్మ, ఖజ్జలి, లోహ 

భస్మ, ముక్కా భస్మ ముఖ్య దవ్యములు 200 మి.గా తిలచూర్తము 

వధుతో సేవించిన అన్ని విధములగు ఆహితకర అన్నపాన సేవన 

జనిత వ్యాధులు శమించును. 

స్వర్షమాక్షిక భస్మము 100 మి.[గా కటుక, పునర్నవ గుడూచి క్వాధ 

ముతో ఇవ్యవలయును. 

రాజావర్తరసము (ర.చం) 100 మి.|గా.200 మి.|గా సితా ఘృతము, 

మధుతో ఇచ్చిన అన్ని విధములగు మద్యపాన జనిత వికారములు 

శమించును. (రతసొ 

భె ర. 

పత్యాకాషధేన సంయు రం పయః పానం మదాత్యయే (హరీత చ.17) 
డ్ అలలో 

చద. 18/ 10 
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వాతికపానా (మద్భాత్యయ చికిత్స 

వాతిక మదాత్యయము నందు వీజపూరకాది సంస్కృత  మద్యామును 
పానము చేయింపవలెను. 

చుకాది కల్కముతోగాని, హింగ్యాది చూర్ణముతో గాని లేక సౌవర్చల 
వ్యోష జలయు కృ మద్యమును గాని ఇవ్వవలయును 

ఆ మాతకాది ఫలములతో చేయబడిన షాడవ పానకములను తాగింప 

అనూప్తు భూశయ, [పసహవర్ష మొంసరసములను సిగ అహ్హ దవ్యము ౧ ధ గ లచే సంస్కరించి వానితో శాల్యాన్నమును "సేవింప చేయవ వెను. 

వాతహర (దవ్యయు క్ర వేశవారములు, గోధుమ భత్యముల్కు మాష పూపలికములు, మరిచా ఆర్ష9క్క ఆమలకీ, (తిజాతకాదులతో వేర్వేరుగాగాని ధాన్య మరీచ ఆర్హ్రకములతో గాని బాగుగా లేపమువచ పక్వము చేసిన మాంసములను 
భుజింప చేయవ కను, 

వారుణీ మండముగాని, అస్లు దాడిమ న్వరసముగాని, పంచమూల శత 
జలముగాని ధాన్యనాగర జలముగాని దధి మందముగాని పానమునశ ఇవ్వ వలెను, 

ఉష్ణమును కలిగించు వస్త్రములు లేపములు శయనాసనాదులు యువశ్త్రీలా లింగనములు, అభ్యంగ ఉత్సాదనాదులు వాతిక మదాత్యయ మున హితకరముగా 
నుండును. 

1 i) చం చి, 24/121. 135 

ii) సు, ఉ, 47/2425 

iii) మద్యం సౌవర్పలవ్యోషయు క్రం కించిజ్ఞలావ్వికమ్ జీర్ణమధ్యాయదాకవ్యం వాకపానాక్యయాపహామ్ (చ. ద. 18/4) 
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పిత్తజ మదా (పానా) త్యయ చికిత్స 

జ మడాత్యయవ: నందు ముద్ద యూషమును కలకండతోగాని లేక 

మధుకవర్షసిన్త మాంసరసములను గాని _సేవింపచేయవలను, అన్నివిధములగు 

శీతల కియంచే ఉపచరించుట హితకరముగా నుండును.! 

మధురవర్ల కషాయముతో సంస్కరించిన మద్యమును గాని, భవ్యాదిసిద్ధ 

మద్యమునుగాని సేవింప చేయవలను, 

లావుక్క ఏణ్క తి త్తిరపక్షి శశ్క కపింజలాదుల మాంసరసముబు, శాలిషష్టిక 

ధాన్యములు పటోల, ముద్దయూషములా దాకీమ ఆమలక్కి (దాక్ష శీతల మైనవి, 

శీతల గుణముకలవి అగు అన్నపానములు సేవింప చేయవలెను. ఘృతము, 

చక్కెరలతో ఆహారములను ఇవ్వవలెను. 

దోషము అధికముగానుండి దాహము, తృష్టకో కూడియున్నచో అమాళ 

యము నందు కఫయు పి త్రము ఉత్తేశము చెందియన్వవని (గహించి మద్య 

ములో చెరుకురసము కలిపి కంఠ పర్యంతము [తాగించి క్షణకాలముండి వమ 

నము చేయింపవ ను. 

మద్యములో [దాక్ష్తరసము జలము కలిపి యిచ్చిగాని లేక తర్పణమున 

యవసక్సు కలిపి (తాగించిగాని శీ ఘముగా పూర్తిగా నమనము చేయించిన ఉనై 

శము చెందిన కఫ పి త్తములు బహిర్గత మై పిత్తజ మదాత్యయము శమించును, 

శోధనానంతరము ఆహార కాలమున తర్పణమును | పయోగింపవలెను, 

కాస్త రక్తష్టవనము ఉన్నచో * గుడూచీ ముస్తా స్వరసమును గాని లేక 

1, ముదయూషః సితాయు ర; స్వాదుర్వ్యా పె శిత రసః 
"క అకా 

౭ సర్వతశ్చ |క్రియాహిమాః (చ, ద. 18/5) 
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జటోల పృతరసమున శాంఠి చూర్లమును కలిపిగాని పానము చేయించి జీర్ణానంత 

రము తిత్తిరి మాంసరసముతో శాలి లేక షప్పిక అన్నమును భుజింపచెయవ లెను,1 

అధికముగా వృద్దిచెందిన వాపి తములు ఉత్తి, షములె కృష అధిక 
(థు అబల గా రు సవా ౬2 

ఎనచో దోషములు అనులోమనము చెందుటకు శీతల (దాకెరసమును పానము 

ఒ బుంపవెను. జీర్ణానంతరము అన్హుకన సంస్కృత అజామాంస రసముతో ఆహా 

(ము నివ్వవలెను, తదుపరి అధికజలము కలపిన మద్యము కొద్దికొద్దిగా యివ్వు 

సపపయును, 

తృష్టా శమనము కొరకు ఈ కింది పానీయములలో వేనినై నను శీతల 

ముగా (పయో గింపవచ్చును, (ఆ) పరూషక లేక పీలు శీతలరసము (౪) శీత్రలీ 

కృత జలము (ఇ) పర్తి సీ చతు సృణ శిశిరజలము (ఈ) ముస్తా దాడిమ లాజ 

సిద్ధ నీకశలజలము, 

కోలాది ముఖ లేపనము తృష్ణను శమింప చేయును, 

ఫీకల (కియలు : 

పి తజ మదాత్యయమునందు శీతల శయ్యాసనములు, శీతల వాయు సేవన, 

శీతల వననంచారమ్ము శీతల చందనాది లేపములు, శీకల్యదవ్య స్పర్శ, శీతవీర్య 

దవ్యపయోగము. జలయ న్న వాత యన్లా౦దులచే శీతలీకృతము చేయబడిన ధారా 

గృహావాసము, శీతలజల పరిషేక అవగాహాదులు, అము దవ్య పరి షేకావగావా 

దులు, నీనిచే దాహము శమించి పిత్తజ మదాత్యయమునందు హితకరముగా 

నుండును, 

1. ఏ) చం చి. 24/136.145 

11) సు. ఉం 47/2627 
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పియంగ్వాది లేవము బదరీపల్లవాది లేపము. సురామండాటి పరి షేక 

(పదేహములు దాహమును శమింప చేయును.ే 

ముక్తాపిష్టి రసాదిచూర్ణము, రాజావర్త భస్మము, కూష్యాండవ లేహ్యము- 

మొదలగు జొషధములను పిత్తజ మదాత్యయ జనిత తృష దాహములను శమింప 

చేయుటకై ఆవశ్యకత ననుసరించి (పయో గించవచ్చును .2, 

మాతా కాలానుసారము ఈ (కియలచే పిత్తట మదాత్యయమున ౨దుపచ 

రింపవ వెను, 

కఫజ మదా (పొనా) త్యయ చికిత్స 

కఫజ మదాత్యయము నందు వమనమున్సు రోగి బలముననుసరించి లంభు 

నమును చేయింపవలను.3 

వమనమునకై చించి, అహ్ష వేతసరసము ఉదకము కలిసిన మద్యమును 

వమనానంతరము తి_క్తకటు (దవ్యములతో కూడిన యూషములను ఆహార 

ముగా ఇవ్వవలెను. యవ, గోధుమలచే తయారు చేయబడిన రూక్షొహారము ఇవ్వ 

వలెను. డాడిమ్క, పటోల, ధాత్రీ కులుత్ధ, మూలకములు యూషములక్షై పయో 

1, చం చి. 24/146_163 

2 ర. తం. సొ, 

3 ఉల్లేఖనో పవాసాభ్యాం జయేత్క_ఫమదాత్యయమ్ (చ. చి. 24/164) 

ii) పానాత్యయే క్ష క్షఫోద్భూశే, లంఘనం చృ_.యరధ్లాబలమ్ 

దీపనీయౌ బార్ట్ ర నరక 'సమాహిాతన | 
: AYUr Yr te HILLEG ౬౯ | 

. Dh oe : 
Acc NM ల లల " అత ఆల ఈ | 

(చ దం 18/6) 
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గంపవెను. శాంగల మాంసములు, ఛాగ మాంసము వీనిని మరిచము, (తికటుక 

ములు, ఆజ మోదము, ఆర్షకము మాతులుంగ రసము మొదలగువానితో సంస్క 

రించియు భర్జితము చేసియు సేవింప చేయవలను. రూక్ష ఉష్ణ కఫహర అన్న 

పానములను సేవింప చేయవలెను, 
శ 

రోగికి తృష్ణ కలిగినపుడు ఈ క్రింది వానిలో తగిన ఏదేని పానీయమును 

యివ్వవ కను. 

5 స అధ న వ (అ) హీబేర శృతశీ జలము (ఆ) బలాపృశ్ని పర్లి శత శీకజలము 

(ఇ) కంటకారీ శృత శీళజలము (ఈ) నాగరముతో _పైవన్నియు కలిపి శృత 

శీఠము చేసిన జలము. 

నిరామావస్సలో భోజనేచ్చ కలిగినపుడు శర్క_రాదులచే సంన్కరించిన 

రూక్షతర్పణము నివ్వవ కను, 

'మృద్వీకాది రాగము కొరవీకాగమ్ము ఆ(మామలకాది రాగములు సేవింప 
చేసిన ఆహారమునందు రుచిని అగ్నిదీ ప్తిని కలిగించును.! 

విహారాదులు : 

రూక్ష ఉప్పస్నానములుు ఉత్సాదములు (పహర్షణములు మందమైన వస్త, 

ధారణ, ఉష్ణ మెన శరీరముగల (ప్రియస్త్రీలచే పరిచర్యలు వ్యాయామము అంఘ 

నమ్ము జాగరణము శిక్షిత స్రీలచే సుఖకరమైన సంవాహనములు- ఇవి కఫజ 

మదాత్యయమును శమింప చేయును. 

కఫజ మదాత్యయమున అష్హాంగ లవణము సేవింప చేయవళను,2 

1.1) చ. చి, 24/165.176, 180.18 + 
11) సు, ఊఉ. 47/2829 

2, చచి. 24/177.179, 185.188 
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సన్నిపాతజ మదా (పాన్ఫా త్యయ చికిత్స. 

ఆయా దోషముల ఆధిక్యతను బట్టి వానికి వేరు వేరుగా చెప్పబడిన చికిత్స 

లను కలిపిచేయవలసి యుండును, చరకుడు 10 విధములగు సన్నిపాతము లుండు 

నని పేర్కొనెను, జ్వరమునకు చెప్పబడిన 13 సన్నిపాతముల వెనేనని 

(గహింప వలను 1 

పర మద చికిత్స 

ఈ (కింది పానకాదులను (పయోగింపవలెను, 

1. కౌశ్మర్యాది పానకము 

2 దాక్షది పానకము 

3. జాంగల మాంసరసము నందు సౌవర్పలవణము ఫలాన్లు రసము చేర్చి 

పానము చేయింపవ లెను. 

4. భారంగీ శృతజలముచే సేకము చేయించిన హితకరముగా నుండును,2 

పొన్లా జీర్ణ చికిత్స 

ఇత్ష్వాక్కు ధామార్షవు కుటజ, కాకోదుంబర దుగ్ధ పొకముచేసి ఆంజరి 

[ప్రమాణము (తాగించి వమనము చేయింపవలెను. 

తదుపరి ఒక పగలు ఉండి రాతికి బఆమును కలిగించు మద్యుమును 

మౌ తానుసారము పానము చేయింపవ లెను. 

1. 1) చం చ. 24/189 

11) ను. ఊఉ. 47/29 

2 సు. ఉ. 47/3436 
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త్వగాది చూర్తమును ఫలాన్ల రసముతో పానము చేయించవళను. సైంధ 

వాది కల్కమును వేడినీటితో పానము చేయింపవ లెను, 

హృద్యములై న ఖడములతోను యూష విశేషములతోను భోజనము 

చేయింపన ఎను, 

పాన విభమ చికిత్స 

ఈ [కింది పానకాదులను అవస్థానుసారము సేవింపచేసినచో పాన విభ 

మము శమించును, 

1. (దాక్షెది పానకము 

2 ఖర్హూరాది పానకము 

3. ఆ(మాతీకాది పానకము 

4. కీర (పవాళాది పానకము 

ధ్యంసక ము__వికషయము 

మద్యపానమును త్యజించిన తరువాత మరల వెటనే మచద్యమును అధిక 

ముగా పానముచేసినచో ధ్వంసకమ్కు విక్షయము అను వ్యాధులు ఉత్పన్న మగును. 

ఈ రెండు వ్యాధులును మదాత్యయముచే శరీరము &ణించిన వానికి కలిగి 
నచో మిక్కిలి అసాధ్యముగా నుండును.3 

1. సుం ఉం, 47/3738 

2. సు, ఊఉ. 47/39 

వం విచ్చిన్నమద్యస్పాహసా యాజఒతిమద్యం ని షేవతే ధ్వంసకో విక్షయశె ఎవ 

రోగ స్తస్యోపజాయతే వ్యాధ్యుపకీణ దేహస్య దుచ్చికిత్యతమొ హి తా 

(చచి. 4/199_200) 
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ధ్యంనక లక్షణములు 

శేష్మ (పసేకము, కంఠము, నోరు ఎండిపోవుట, ఎవిధమైన శద్ద వును 

విని సహింపలేకుండుట తం'ద్క అతిన్నిద-ఈ లక్షణములు ధ్వాసక రోగము 

నందు కలుగును. 

విట్ తయ లక్షణములు 

హృ(దోగమ్ము కంఠరోగము, మూర్చ, ఛర్ది, అంగమర్షము, జ్వరము, 

తృష్ట కాస్క శిరళ్ళూల_ఈ లక్షణములు విట్ కయ రోగమునందు కలుగును.! 

ధ్వంసక--విట్ కయ చికిత్స 

ఈ వ్యాధులు క్షీ ణులకు దుర్చలురకు కలుగును కౌన వాతిక మదాత్యయము 

నకు చెప్పబడీన చికిత్సనే వీనియందు చేయవ లెను, 

వాతహరములగు వస్తులుు ఘృతములు దుగ్గఘృతములు._ఏనిని [పయో 

గించుటయు; వాతహరములగు [దవ్యములచే అభ్యంగముల్హు ఉద్య _ర్రనముల్కు 

[పయోగించుట్క వాతహరములగు అన్నపానములు సేవించుట-ఈ |క్రియలచే 

ధ్వంసక్క విట్ శయములు శమించునుే 

తండా ని, దా౬ఒతియో గశ్చ జయం ధ్వఎసలక్షణం (చచి, 24 [201 

ho ౮౫ గ్ల ర లా త్ర చేవేషం వాతికే యన్మవాత్వయే 
రు 

తౌ టా వపడీణదెహన్య శాయేశే దుర్చులస్యా వై. వె 

వన్నయః సర్చిష;ః పొనం [పయోగః మరస ర్చిషోః 

అభ్యంగోద్వ ర్తనస్నానాన్నన్నపానం చ వాతనుత్ 

ధ్వాసకో విట్ తయ పై ఎవ కర్మణానేన శ శామ్యతి (చచి. 24/203. *03) 
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అన్య (దవ్యజ మదము : 

పూగఫలసేవనచే కలుగు మదము వలన భర్థ మూర అతిసారము కోలు 

గును. ఈ లక్షణములు శమింపచేయుటకై తృప్తి కలుగునంతవరకు శీతల 
జలము పానము చేయవలను, వనకండముల ఆఘాణమ్ము లవణ సేవన్క శర్కారా 

కబలమ్వు సున్నముసేవించుట్కు శంఖ చూర్లమును వాసనచూచుట-- ఈ (క్రియ 
లచే పూగీఫలజ మదము శమించును 

కోదవ సేవనచే కలుగు మవమున గుడముతో కూష్కాండరసము 
"సేవింపవ వెను, 

ధత్తూరముచే కలుగు మదమున శర్క_ర కలిపిన దుగ్రము పానము చేయ 
వ3ను.! 

వు యు ఎమ 

నూ మం 

i. చ, వే. 18/ 18.20 



కృష్ణ [వకరణవుం 

నిరు క్రిః. 

సకాలమున చికిత్స చేయక ఉపేకించినచో శరీరమునకు కురూపత్వమును 

కలిగించునది కుష్టమని నిరషచింపబడినది,! 

[కియాదగణము యొక్క “కుషి నిష 

బహిర్గతమగుట) ఈ ధొతువుచే కుషాతి ఇతి 
టి] ౯ 

లో 

EA 
82% Lol, 

౨. అను త్ప్తిచే కుష్టళబము 

ఏర*డీనది, అని? విధములగు త గోగములకు ఇది సంశేరముగా న ఎ య ఏ 

కొందరు *కుత్సితం కరోతివపుః ఇతి కష్టం” అను వచనానుసారము 

కుత్సితం అనగా కురూపము అగుటచే కురూపత్వము రరిగించు వ్యాధి అను 

కుష్ట నిదానము 

ఆహార సంబంధకారణములు :.- 

శ 
ఇ ఉల ఇళ, ఇ ఇ న . 

ఒకదానికి మరియొతటి విరుద్దములయిన శీర తారదులత్ కూడిన ఆను 

జో గో నే ఖర యత్ ఆ క న ల అం లో పానములను సేవించుట్క (దవముల కూడినవి స్నెిగత్వమును, 

క్రలుగజేయునవియు అగు పదార్ధములను సేవించుట్క అజీర వదారములను భుజిం 

ఎలో 

చుట, ఆధికముగా భుజించుట, (కొత్తవియ్యుపు అన్నమును పెమగు 

కుష్తాతి తద్వపుః (అ.నం,ని అ 24) 

ii! కుషాతి కుత్సితం కరోతి (తోడరు) 
ఖో (3) 
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ములు మొదలగు పదార్థములను భుజించుట; లవణ, ఆవురసములను అధికముగా 

భుజించుట్క మినుములు, ముల్లంగి, పిష్టాన్నము, తిలలు (నుప్వులు దుగ్ధము 

గుడము ఈ వస్తువులను విశేషముగా సేవించుట* అన్నము జీర్ణముకాకమునుపే 

త్రీ సంభోగమును చేయుట శీతోష్ణ (దవ్యములు,సంతర్పణ, అపతర్పణ (ద్రవ్య 

ములు అనియతముగా భుజించుట ఇతర [దవ్యములను నియమములేక భుజిం 

చుట్క చిలిచిమ అను మత్స్యములను పాలతో చేర్చి భుజించుట హాయకముు యవ 

కమ్ఫు చీనకము, ఉద్దాలకము కోరదూషము (కొ రలు, అతస్వి కుసుంభు పరూ 

షక, కోల.వీనిని ఆధికముగా భుజించుట,.! 

విహారాది ఇతర కారణములు :. 

వమనము, మలమూ తాది 'వేగములు-వీనిని నిరోధించుట్క అధికముగా 

భుజించిన పిదప దేహాపరి శమను, బాధాకరములయిన వనులనుచేయుట, ఎండ 

వలన |శమవలన్క, భయమువలన అధికముగా బడలికచెంటీ విశమించకుండగనే 

శ్రీ ఘముగా మిక్కిలి శీతలమయిన జలమును పానముచేయుట్క దివాస్వపష్నము 

చేయట, వమనము, విరేచనము వస్తి, స్వేదనము, నస్యము అను ఈ పంచ 

కర్మలను శాస్త్రవిధిని అనుసరించకుండా విరుద్ధముగా చేయుట.2 

1, విరోధిన్యన్నపానాని దవస్నిగ్ధగురూణిచ భజతామాగతాం చ్చృక్థిం 

వేగాంశ్చాన్యా న్నతిఘ్నుతామ్ అజీర్షాధ్యశినాంచై వ పంచకర్యాపచారిణామ్ 

నవాన్నదధి నుత్స్యాతిలవణాస్తుని షవిణామ్ మాషమూలకపిష్టాన్న 

తిలషీరగుడాశినామ్ (మా.ని. 49 1,3,4) 

బీ 

చుతం నీ త్రాంబు సేవినామ్ (మా.ని, 49/2) 

2 వ్యాయామయతిన న్లో వమతిభుక్రా ని వెవిజామ్ ఘర్యశమభయార్తానాం 



కుష (పకరణము 2409 
లు 

ఇతర కారణములు :- 

[బాహ్మణులను, గురువులను ధిక్కవించుట, పాపకర్మలు చేయుబ.! 

సాధువులను నిందించుట, వధించుట, స్త్రీలను వధించుట్క పూర్వజన్మమున చేయ 

బడిన పాప కర్మలు, 

ఆభ్యంతర కారణములు 

దో షదూష్యాదులు కుష్టమునకు అభ్యంతర కారణములు. ఆయా కారణము 
లచే [పకోపించిన వాతమున్కు పిత్తమున్కు శ్లేష్మమును ఈ (తిదోషముచే వికృతి 

నొందించబడిన చర్మమును మౌంసమును, రక్తమున్సు లసీకను ఈ ఏడును 

కుష్టములు కలుగుటకు అభ్యంతర కారణములుగా వుండును.* 

కుష్టము యొక్క సం|పాొ ప్రి ఫు 

పై కారణములచే మూడు దోషములను [పకోపించి తిర్యగ్గామి సిరలను 

పొంది త్వక్, లసీక్క రక్తము మరియు మాంసము వీనివి దూషింపచేయుచు 

బా హ్యమార్గమును (త్వక్కు.ను)పొంది అచ్చట ఏిక్షేషమును పొంది ఎచ్చకుచ్చు. 

చేరునో అచ్చటచ్చట మండలములను కలిగించును. ఇట్టి సితిలో చికిత్స చేయ 
అ అ 

నిచో ఇతర ధాతువులను గూడా దూషింపచేసి అభ్యంతర మార్గమును పొంది 

ధాతువులను దూషింపచేయును, 

1. అజీర్ణాధ్యశినొం చైవ పంచఠరాాపచారిణామ్ (మాని, 49/3) 

2. సప్మదవ్యాణికుష్ణానాం పకృతిమాపన్నానభవనసి తద్యదా_| తయో దోషా 

వాతపి త్త శెష్మాణః|పకోపాణ వికృతాః దూష్యాశ్చు శరీరధాత 

వస్స్వగ్యాంస శోణితల సీకాశ్చ తుర్దాదో షో ణిపఘా తవికృతాః 

ఇ త్యేతత్ససాఢధాతుక మేవంగతమాజననం కుస్టానామళః |పభవాణ్యభి 

నిర్వర్శ మానాని కేవలం శరీరముపతపస్ని (చని, 5/3) 
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[పారంభమున చికిత్సింపనిచో ధాతువులను దూషింపచేసి శరీరమందంత 

టనూ వ్యాపించి స్వేదము శకేదమ్ము కోధములతో కూడి దారుణమైన సూక్ష్మమైన 

[క్రిములను ఉత్పన్నము చేయను. ఈ (క్రిములు (క్రమముగా రోవుములన్కు చర్య 

మున్తు స్నాయువులను, ధవుసులనుు తమణాస్థులను భక్షించును. 

పూర్వ రూపములు :- 

"స్వేవము జనింపకుండుట్క లేక అధికముగా జనీంచుట్క సరుషముగా 

ఉండుట లేదా అధికముగా నునుపును కలిగి గివుం ట్క రంగు మారుట్క కండూ 

కార 
ఇఇ 

చుట 

నిసోదము సుషృత్క పరిదాహమ్ము ము రోమహార్దము, ఖరత్వము, 

ఊ ష్మణమ్యు గురుత్వము శోధ విసర్పము -ఇవి కలుగుట; శరీరబుందలి ఛ్నిద 

ములు ఆయా మలములతో ఎల్లప్పుడును పూయబడినట్లు ఉండుట; పర్వము 

పొందినను, కాల్చ్పబడినన్కు కతము కల్లించబడిననుు కొట్టబడినను అధికమయిన 

వేదన కలుగుట; స్వల్పమెన (వణములు కూడ దుషిని పొందుట మరియు మాన 
టలు లు 

కుండుట ఇవీ కుష్టములకు పూర్వరూపములుగా ఉండును.2 (వపఎము మాను 

నపుడు రూక్షత్వము పొందుట అల్బ్చకారణముచే కోధము3. 

అనాణనకుకరళో నేనన. 

1. ఏ) ను నుని. 5అ 11) ఆఅంసం.నీ*.అ. 14 

2. తేషామిమాని ఖలు పూర్వరూపాణి తద్యఢా అసేదన మతి స్వేదనం 

పారుష్యమతిళ్లత్హ తా వె వై వర్ష్య కుండూర్నిసోదః సు పతా వరిడాహా;ః 
ne. + 

క్ లోమహార్తోఖ రత త్వము మూషా్క్మాయణం గొరవం శ యయ 

బు ర్విసర్బాగమనమదిక్షం కాయచ్చి|దేమా షాూావదేహాః పక్వదగ్దచష్టకతో పన్దలి 

శ్రే 

కుం 

పామ రం ఎచనాన్వల్పానామపిచ చ్మవణానాం దుష్టిరసంరో హణం చేతి ష 
షపూ 

౪ బక జ (చని, 5/9) 

సుని 5 ర్ం ii) జ, సం, 14 
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యల 

కుష్టముయొక భేదములు :- 

జ్ 

కుష్టములు అన్నియు (తదో షజనితములే అయినప్పటికిని దొషముల 

యొక్క అంళాంశకల్పనఅనుబంధ అనుబంధ భావము స్థాన విభాగము వేదన 

వర్గ. ఆకృతి, పభావమ్ము సాధ్యాఒసాధ్యతాదులచే చికిత్సలో విబేదము కలు 

గును. 

కుష్టములు ఆపరిసంఖ్యయములుగా నుండును, 7 విధములుగా మహోాకుష్ట 

ములు, 11 విధములుగా తు చకుష్టములును వివరించబడినవి. 

ఇట్లు మొత్తము కుష్టములు 18 విధములుగా పెర్కొానబడినప్పటికిని 

చరక సుశ్రుత వాగ్భటులలో కొంత మత భేదము గలదు, ఈ క్రింద వారి వర్షి 

కరణము తులనాత్మక ముగా ఇవహాబిడినపి. 

మహాకుష్టఘులు 

చరక సుశుత వాగ్భుట 

1, కపొల కపాల కపాల 

2 కొదువ్చుర ఉదుంబర జొదువ్చుర 

3, ముణల అరుణ మణల 
౮ 

4 బుష్యబిహ్వూ బుష్యబిహ్య బుష్యజిహ 

అర, ఊగ త ఇ ట్ 

6. సిధ్య దదు డదు 

7, కాకణర కాకణర కొాకణక 

1, చుసి, ర్ దా 5 చచి. 7 రః నుని. ర్ మ అంస౦.సిం 14 య్ 
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కుృదకుష్టములు 

1. ఎకకుషము ఎక ఎకో 

2 చర్మ స్తూలారుష్క. చర్మ 

3. కిటిభ కిటిభ కిటిభ 

4. విపాదక మహాకుషము విపాదక 

ర. అలసక విసర్ప అలసక 

6. ద(దు పరిసర్బ సధ్మ 

7. చర్మదళ చర్మదళ చర్మదళ 
8. పామా పామా పొమా 

9. విస్ఫోట సిధ్మ విస్కోట 

10. శతారు రకసా శతారు 

11. విచర్చిక విచర్చిక విచర్చిక 

మహాకుష్ణముల అత్షణములు 

కపాల కుష్ట లక్షణములు : 

రూక్షముగ్యా అరుణవర్రముగా, పరుషముగ్యా విషమముగా వ్యాపించినవ్కి 

అంచులయందు ఖరత్వమును కలిగినవి సూక్యుముగా వుండి పైన కల చర్మము 

ఉబ్చినట్టున్నవి అధికముగా మొదుబారినవిగ్తా కోవమవా ళం (a 

అధిక మైన బాధలు కలవియ్కు కండ్హూ దాహము పూయము లసీక ఇవి స్వల్ప 
ముగా కలవ్కి శ్మీఘముగా వ్యాపించున వి త్వరగా పగులునవిి (క్రీములు కలవి, 
కుండ సపెంకులవచె కృష్ణవర్షము లేదా అరుణవర్షము కలవిగా ఉండు కుషములు 

(అ) 
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కాపాల కుషములు ఆఅనదబకును.! కృష్ణవర్హ ముగా నుండి కపాల సదృశముగా 

నుండునవి కపాల కుష్తములనబడును.* ఇది వాత (పధానముగా నుండును, 

జొదుంబర కుష్టము : 

తా్యమవర్షము కలిగి, తా|మవర్ణముతో ఖరత్వము కల రోమములతో కూడి 

నవి, అధికముగన్సు మిక్కిలి అధికమైన రక్తము, పూయము, లసీక్క కండూ, 

ఇవి కలవి; కండూ, శ్రేదము, దాహమ్ము (కుళ్ళుట, పాకము ఇవి కలవి, శఘ 

ముగా జనించి వ్యాపించి, పగులునవియునుు తాపమున్సు [కిములను కలిగియున్నవి, 

మేడిపండువంటి రంగు కలవిగా ఉండు కుష్టములు జొదుంబర కష్టములు అన 

బడును. ఇది పిత (పధానముగా నుండును. 

ఈ లక్షణములు రె పసీకి ముదకలుగు లక్షణములకు తుల్యముగా భావింప 

బడుచున్నవి. 

మండల కుష లక్షణములు : 

దట్టముగ్యాబరువుగ్భా ఉక్సేదముగా, స్నిగ్గముగా, స్థిరముగా శ్లజ్టీముగా;ఉబ్బుగా 

ఉండు అంచులతో, శ్వేతవర్లము లేదా అరుణవర్లము కలవిగ, అరుణవర్లములో 

1.  రూకారుణపరుషాణి విషమవిసృతాని ఖరపర్యంతాని తనూద్యుదషగా తబ 

హి స్తమాని సు ప్లసుప్తాని హృషీతలోమౌచితాని నిస్తోదబహులాన్యల్ప 

కండూ దాహపూయలసీకాన్యాశుగతి _సముత్తానాన్యాశుభేదీని జన్తుమి 

కృషారుణకపాలవరాాని చ కపాలకుష్టానీతి విద్యాత్ (చ. ని, 5/10) 
క] ౯9 © 

ఆ ను. నిర్ అ, 

3, ఏ తాామాణి తామ ఖరరోమరాజీభిరవనద్ధాని బహలాని బహుబల రక్త 

పూయలసీకాని కండూ'కేదో కో ధదాహపాకవ న్వ్యాశుగతి సముక్టాన_ భేదీని 

వసంతాకృమీణి పక్వోదుమ్చరఫలవర్హాన్యుదుమ్చరకుష్టా నీతి విద్యాత్ 

(చ. ని, 5/11) 

11) సుని. ర అ. 
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వుండు రోమములు కలవిగన్కు అధికమైన, శుక్షముగాా పిచ్చిలముగా వుండు 

[సావము కలవి, కేదము కోండ్కూ (క్రిములు ఇవి అధికముగా కలవి, మెల్లగా 

పట్టి వ్యాపించి, పగులునన్కి గుం|డముగా వ్యాపించుననిగా వుండు కుష్టములు 

సుండల కుషములు ఆనబడును.! ఇది కఫ (పధానముగా నుండును. సుశుతుడు 
(ర 

చుండల కుష్టమును వర్షింపలేదు. 

బుష్యజిహ్వకుషము యొక్క లతణములు : 

పరుషమ్కు అమణవర్షము కలవి, బహిర_న్హములందు శ్యామవర్షము కలవి, 

నీలవర్ణముు పీతవర్ణమ్భు తృామవర్హము కలిగినవి, శ్మీఘముగా జనించి వ్యాపిం 
చేవి కండూ, క్షేదము, (క్రిములు మొదలగునవి స్వల్ప (పమాజములో కలవి, 

దాహమ్ము భేదము, నిసోోదము పాకము ఇవి అధికముగా కలవి శూకముతో 

పొడిచినట్లు వేదన కలవి, మధ్య పడళమున ఉద్బినవి, సూక్ష్మమైన అంచులు 

కలవ్కి కఠీనములై న పిటికలచే ఆవరింపబడినవ్కి దీర పరిమాణములు కలవి, 

బుష్యుము (లేడి) యొక్క. జిహ్వ ఆకారము కలవిగా ఉండు కష్టములు బుసష్య 

జిహ్వ కుష్టములు అనబడును,2 

శు. 

1.) స్నిగ్దాని గురూణ్యుత్సేధవ న్లి శక్ష స్తిర పీనవర్యనాని 
థి ఎ = గద ధి రిం 

శుక్ల ర క్రావభాసాని జుక్లరోమరాజీసంతతాని బహు బహల శుక 
పిచ్చిల |సావీణి బహు శ్తేదకండూకృమీణి స క్రగతి 
సముళ్ళానభేదీని పరిమండలాని మండలకుష్టానితి విద్యాత్ (చ. ని. 5/12) 

11) అ.సం,ని. 14, 

VaR i) పరుషాణ్యరు ణవర్హాని బహిర న్లఃశ్యావాని నీల పీఠ తా [మవభాసాన్యా 

కు గతి సముత్ణానాన్యల్పకండూ క్రేదకృమీణి దాహ భేదనిసోదకబహులాని 

కూకో పహతో ఎమ వేదనాన్యుత్సన్నమధ్యాని తనుపర్యంతాని కర్క-శపిడ 
కాచితాని దీర్గ పరిమఖలాని బుష్యజిహో్యక్ళతీని బుష్యజిహ్వానీతి విద్యాత్ 

(చ, ని, 5/7 (4) ) 

li) అసం, ని, 14 అ, 
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క్చిమ.లధికవ. గా నుండునని వాగ్ళటుని అభి పాయము, ఇది వాతపిత స్ 0 
(పధానముగా నుండును, 

పుండరీక కుష్ట లకణిమనులు : 

కుళ్ల: ర్లమ్కు రక్తవర్హము కలవి రక్తవర్ణపు అంచులుకలవ్కి ఎ|రని రేఖలు 
కలవ్పి ఉబ్బి 3వ్కి రక్తము, పూయమ్ము లసీక్క మొదలగునవి అదికముగా కలవి, 
క6డ్తూూ [కయిల్యు దాహము పాకము కలప్కి శీ ఘముగా జనించి వ్యాపించి 
పగులునవ్కి పద్మముయొక్క_ రేకులతో సమానముగా వుండు కుషములు పుండరీక 
కుష్టములు అనబడును. ఇది కఫ పిత్త (ప్రధానముగా నుండును. 

సిధ్మకుష్ట లక్షణములు : 

పరుషత్వము, అరుణవర్హము విడిపోవుచున్నట్లు ఉండు బాహ్యాచర్మము 

కలిగి ఉండుట్క ఆభ్య ంతరమునందు దట్టముగా ఉండుట, "శ్వేత లేకర _క్షవర్రములు 

కలిగి, అనేకముగా నుండి వేదన, కండూ, దాహము పూయము లసీకా, ఇవి 
స్వల్పముగా కలవి, సూక్ష్మముగా వ్యాపించేవి, అల్వసంఖ్యలో |కిములు కలవి, 

సొర (ఆనప పూవులతో సమౌనముగా వుండు కుష్టములు సిధ్మకుష్టములు అన 
బడును.2 ఈ సిధ్మకుషము వాతకఫాధికముగా ఉండునని చరకమతము, సుకు 

బు 

1. _ శుక్షర క్తావభాసాని ర క్రపర్యనాని ర _క్రరాజీనంతతాన్యుత్సేదవ ని బహు 
బహలర క్రపూయలసీకాని క౧డూకృమిదాహపాకవన్యాళుగతి నముత్తాన 

భేదీని పుండరీకసలాశసంకాశాని పుండరీకాణీతి వి విద్యాత్ (చచి. 5/7(5) 
ii) సు,ని, 5అ. 

tii) అదం సి. 14 

2 పరుషార జ విశీర్ణబహి _స్తమాన్యస్స్నిగ్దాని శుక్రర రావ 

భాసా సి ఐ హూన్యల్పవేదనాన్యల్ప కండూదాహూపూయ లసీక్రాని 

లఘు సముక్టానాన్యల్ప భేదక్భమీణ్యలాబూపుష్ప సంకాశళాని సిధ్మకుష్టా 
సీతి విద్యాత్ (చం ని. 5/7 (6) 
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తుడు దీనిని తుద కుష్టములలో వర్షించెను. కఫ పధానమనియు పాకరహితముగా 

నుండునని సాధారణముగా ఊర్ధ్వకాయమున జనించునని చెప్పెను! ఈ అత్షణ 

ములు పిటీరియాసిస్ వెరి కలర్ (Pityriosis Versi colour) కు దగ్గరగా 

సున్నది, 

జొర ణి కుష్ట లకణిము : 

మొదట గురువిందగింజ వంటి రంగును కలిగి తరువాత అన్ని కుష్టముల 

యొక్క లక్షములు కలిగివుండుట వలన అనేక వర్షములు కలవిగా ఉండు కుష్ట 

ములు కాకణ కుష్టము అనబడును. ఇవి మహా పాపాత్కులకే జనించును. ఇది 

అసాధ్యముగా ఉండును. తక్కిన కుష్పములన్నియు సాధ్యములుగా ఉండును. 

ఇది త్రిదోష జనితము, 

అరుణకుష లక్షణములు : 

వాతముచే అరుణవర్హముగ్యా పలుచగా [ప్రసరించునదిగను ఉండి. తోద, 

భేద స్వాపము (స్పర్శారాహిత్యము)తో కూడినది అరుణకుష్టము అనబడును. 

ఇది సు శుతునిచే వర్ణింపబడినది .౨ 

1, సుని 5 అం 

2. 1) కాకణ న్తికావర్జాన్యాదె పశ్చాతక్సర్వకుషలిం గసమనితాని 
—D (3) © 

పాపీయసాం సర్వకుష్టలింగసంభవేనానేకవర్గాని కాకణ 

కానీతి విద్యాత్ తాన్యసాధ్యాని సాధ్యాని పునరితరాణి (చ. ని, 5/7 (7) 

3. తత వాశేనారుణాథాని తనూని విసర్పాణి తోద భేద స్వావ 

యుక్తాన్యరుణాని (సు, ని, 5/8) 
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కుద కుష్టముల లక్షణములు 

ఏక కుష లక్షణములు 

స్వేదము పట్టకపోవుట్క విశాలమైన స్థలమును ఆక్రమించుట్క మత్స్వము 
యొక్క శకలము వళ వుండుట ఈ లక్షణములు కలిగినది ఏక కష్టము అన 

బడును.] ఇది వాతకఫజనితముగా నుండును. కృష్ణారుణముగా నుండునని 

సు శుతమతము. ఈ వర్తనము మెలానొడెర్యా (Melanoderma) తు దగ్గరగా 

ఉండును, 

చర్మ కుష లక్షణములు 

ఏనుగు యొక్క (గజ) చర్మము వళి మిక్కిలి కర్కశమై ఉండునది 

చర్మ కుష్ట మని చెప్పబడును 2 ఇదియును వాతకఫజముగా నుండును. ఇది 

జిరొడర్మా పిగ్య్మెంటోజా లక్షణములకు దగ్గరగా నుండును, 

కిటిభ కుష్ట లక్షణము 

శ్యామ వర్లమెవణము 'మౌనిన తరువాత ఏర్పడిన మచ్చవర్కె కఠినముగా 

వుండి పరుషమై ఉండునది కిటిభ కుష్టమని తెలియవ నువే సుశుతుని లక్షణ 

ములు వేరుగా నున్నవి. అవి కృష్ణవర్తము గలిగి సావముతో గూడి వృత్తము 
3 ౬ అజాత 

గను ఘనముగను ఉ(గకండూతో కూడి స్నిగ్ధముగా నుండును. డెర్యామైటిస్ 

బేధముగా కనిసించుచున్న ఏ. చరక వర్ణన సోరియాసిస్కు తుల్యముగా నుండును, 
ఇది వాత కఫజము, 

1, (iy అ స్వేదనం మహావస్తు యన్మత్స్యశకలో పమం (చచి, 7/21) 

(ii) సు. ని. 5/10 (111) అ, సం ని, 6/4 

2, త దేకకుష్టం చర్మాఖ్యం బహలం హస్తి చర్మవకీ (చనని, 7/:1) 

3. (i) శ్యావం కిణఖరస్సర్శం పరుషం కిటిభం న్మృతం (చచి, 7/22) 

(1) సుని, 5/14 (110 అ. సం, ని, 14 అ, 

కా.(3) 17 
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హస్తము లందు పాదములందు చర్మము పగిలి మిక్కిలి త్మీవమయిన 

వేదన కలిగియున్నచో వై పాదిక కుష్టమని చెప్పబడును. 

విపాదిక వాతకఫజము, చరకవర్లన Rhagades [౮ గెడ్సు) కు దగ్గ 

రగా ఉండును. సుశుతుడు కండు దాహము వేదనతో కూడిన రేఖలు పాదము 

నందు కలుగునని వర్ణించెను. ఈ అత్తణములు Tilosis (మైలోనిస్) కు 

కగ్గరగా ఉండును, 

అలనక కుష్ట లక్షణము 

కండూతోన్తు ఎట్లిగా ఉండు బొబ్బలతోను కూడి కనిపించునది అలసక 

కష్టమని తెలియవలెను.2 ఇదియును వాతకఫ [ప్రధానముగా నుండును. 

ద్శృదు మండల కుష్ట లక్షణము 

దురద కలిగి ఎటిగా వుండు సన్నని పిడకములతో కూడి పెకి ఉవికినట్లు 

కనిపించునవి ద్వదు మండల కుషమని తెలియవలెను.* ఇది Ring wంrm లేక 

తామరకు దగ్గరగా నుండును. ఇది పిత్త కఫ (పధానము. అతసీ పుష్పము వరె 

గాని తా[మవర్లములో గాని చిన్న పిట్టకలతో కూడి (పసరించునదని సు[కుత 

మతము. సుశుతుడు వీనిని మహా కుష్టములలో చేర్చెను. 

1. వై పాదికం పాణిపాదస్ఫుటనం తీవ వేదనమ్ (చచి, 7/22) 

(0 సుని. 5/13 ii) అసం, ని, అ, 14 

2 (i) కండూమద్శిస్సరా గె శ్చ గండై రలసకం చితమ్ (చచి, 7/23) 

(ii) అ. సం.ని, 14 అ, 

3. (ష్ర) కండూరో గపిటకం దదుమండల ముద్గతమ్ (చ చి, 7/23) 

(ఏ సుని. 5/8 
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చర్మదల కుష్ట లక్షణము 

రక్రవర్ల మైన ఎ(రని మచ్చలు కలిగి వుండుట, నొప్పి, కండూ, కలిగి 

వుండుట్క చీతితో స్పశించిన ఎడల పగిలి సీరు కారు చుండుట్క హ_స్తముచే 

తాకినచో భరింపలేకుండుట్క హా స్తసాద తలము లందు కండ్యూూ వ్యధ, ఓష్క 

చోష ఈ లక్షణములతో కూడి వున్నది, చర్మదళ కుష్టము అనబడును. ఇది 

పిత్త కఫ జనితముగా నుండును. ఇది డిన్ హిడిరొసిస్ (1151161208 19) తు 

దగ్గరగా ఉండును. 

పొనూ కుష్ట లక్షణము 

సూక్ష్మమైన ఆకారము గలిగి శ్వేత, అరుణ్క శ్యామ వరములను కలిగి, 

కండ్యూ ఇవి కలపిటకములు కలిగినది పామ కుషము అని తెలియవలను.2 

(సావము దాహము కూడా ఉండునని సు శుతుని మతము, 

ఇది ఎక్యూట్ ఎగిమా (Acute eczema) కు దగరగా ఉండును, 
జ a 

ఇది పిత్త కఫజనితముగా నుండును. ఇదియే స్పిక్ పాణి పాదము 

లందు కలిగినచో కచ్చు అనబడును. 

1. (i) రక్తం సళూలం కండూమత్ సస్ఫోట యద్గలక్యసి 

తచ్చర్మదలమాఖ్యాతం సంస్పర్మా౭సహముచ్యశే (చచి. 7/29) 

(11) నుంని. 5/10 

2 (i) పామా;ః శ్వేతారుణాః శా్యావాః కండూలా? పిటికా భృశం (చ.చి.7/25) 

(1) నున్. 5/14.15 
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విస్పోటక కుష్ట లక్షణము 

వల వర్ణమ్తు అరుణవరిము కలిగి అతి సూక్ష్మముగా ఉండు చర్మమున 
Gy 

బొబ్బలు వ్యాపి లన. ఎడల విస్కోటకుష్టము అనబడును.! తీ(వమైన బాధ మంట 

కండు ' ఉండునని వాగ్ళటుని అభి పాయము, ఇది సి త్తకఫజము, 

శతారు కుష లక్షణము 

రక్రవర్హముగాని, శ్యామవర్షముగాని కలిగ్కి అనేక [వణములు కలిగి 

ఉండునది శతారువు అను కుష్టమని తెలియవలెను.2 ఇది పి క్రకఫజముగా 

నుండును. 

విచర్చికా కుష్ట లక్షణము 

కండూతో కూడి శ్యామవర్హము కలిగి అనేక ద్వారముల నుండి పూయాదు. 

లను (సవించుట్క రూక్షత్వంతో కూడిన రేఖలు కలుగుట ఈ లక్షణములు కలిగి 
నచో విచ్చరికా కుష్టమవి చెప్పబడును. ఇది ముఖ్యముగా హస్తములకు కలుగు 

నని అతి కండూ పీడాయు క్త రూత్త రేఖలు కలుగునని సు సుళుతాభి పాయము, 
సుశుకుని వర్ణన ఇక్సియోసిస్ (10% tyosis)క దగ్గరగాను చరకునివర్గన వీపింగ్ 

ఎగ్గిమా Weeping eizema కు దగ్గటగా ఉండును. చరకుడు దీనిని కఫ [పధా 

నముగా పేర్కొ.నెను, 

స Ci 
pre) 

. 1. (i) స్ఫోటాః శ్వతారుడాధాసో వన్సాటాః స్క్యు తనుత్వచః (చచ చి, 7/25) 

(ii) అ,.సం.ని. 14 అ 

ఓ, రక్తం శ్యావం సదాహార్షిశతారుః స్వాద్బుహు[వణం (చచి. 7/26) 
(i) అం సం. ని, 14 అ, 

3 (i) సకంగూః పిటకా ళ్యావా బహు|సావా విచర్చికా (చ, చ.:7/26) 

(11) సు సు.ని 5/13 (iii) అసం, ని, అ, 14 
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సు శుతునివే అధికముగా వరింప బడిన త దలషముం లషోజవులు 
6 (a 

స్యూలారుష్య.. లక్షణములు 
పు 

కుష్టమునందు సంధిస్థానములందు స్హూలముగా కఠినముగా ఊదు (వణ: 
లేర్పడును, ఇవి అతి దాటణముగను కృచ్భునాధ్యముగను ఉండును. ఇవి ఎదోపిక్ 
డెర్మామెటిస్ నందు కలుగు వెగ్గిమాటన్ పాచదాస్కు తుల్యముగా నుండును.” 

కఫజము. 

ఇటె 

మహాకుష్ట లక్షణములు 

చర్మము ముడుచుకొని పోవుట పగులుట, స్పర్శ లేక పోవుట శరీరము 

కృశించుట లేక గాని ఈ లక్షణములతో కూడి యుండును. ఈ లక్షణము పాలీ 

న్యూరైె టిస్ “టైప్ లెపసీ (Polynueritis type of leprosy కీ చగ్గరగా 

ఉండును.? ఇది కఫజనితము 

వినర్ప కుష్టము 

చర్మము రక్తము మాంసమును దూషింపచేసి విసర్పమువరె శీ ఘముగా 
(పసరించునదియు మూర్చ విదాహము అరతి, తోద పాకములతో కూడినది 

విసర్బ్చు కుష్టమనదడును , ఇది 2756021125 (ఎరీసెషలస్స్ కు దగ్గరగా 

ఉండును. ఇది పి_తజము. 

1, సూలాని ననిష్యతిచారుజాని సూలారుమ స్యుః తరినాన్యరూ౦షి 
@ _ లు ఢి 

(నుని. 5/9) 

2. త్వక్కాచభిద స్వాపనాజ్జసాదా కుపే మహత్ప్చూర్వయుతే భవని, 

(సు.ని. 5/9} 

3. _ విసర్పవత్సర్పతి సర్వతో యస్త్వాగ క్రబాంసాన్యభఖిఖూయశీ[ఘ మే 
మూర్శావదా హారతికోదపాకాన్ కృతాావిసర్నః న భవేద్వికారః 

(సుచి. ర్/ 11) 



ఫర కౌయచికీత్స 

పరిసర్బ కుష్టము 

సావయుక్రమైన పిటకలు శరీరమున మెల్లమెల్లగా |పసరించిన పరినర్న్ప 

కుష్టమనబడును. ఇది వాఠజము.! 

రఠసా కుష్టము 

(సావరహిత మైన కండూయు క్త పిటకలు జనించిన వానిని రకసా అన 

బడును, ఇది కఫజముం* 

దోషానుసొర కుష లక్షణములు 

వాతముచే జనించిన కుష్ట లక్షణములు 

శరీరమునందు రూక్షత్వము, శుష్కాంచుట, తోద్క వేదన, తక్ ముడుచు 

కొనుట్క లాగినట్టుండుట్క కఠినత్వము చేత తాకినఎడల కర్కశముగా ఉండుట్క 

రోమహరము, శ్యామ అవణవరములు కలిగియుండుట, ఇవి అన్నీ కుష్టముల 
ఎ ణ టె 

యందు కలుగు వాతలక్షణ ములు. 9 

వాత పాధాన్యతిచే కపాలకుష్టము కలుగును. సుశుతుని అరుణకుష్టమును 

వాత (ప్రధానముగా నుండును పరిసర్బ్చ కుష్టమునువాత జము 

1. శనై ౩ శరీరే పిడకాః సవన్శ్యః సర్బన్తి యాన్తం పరిసర్పమాహుః 
(నుచి. 5/12) 

2, రక్వాన్వితా యా పిడకా శరీరే సం సావహనా రకసోజచ్యతే సా 
a 

(నుని. 5/15) 

3, రొత్యుం శోషసోదః హలం సంకోచనం తధాయామః 

పారుష్యం ఖరధావో హర్షళ్ళ్యాంవారుణత్వం చ (చచి, 7/34) 
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పిత్తముచే కలుగు క్షుష లషమణములు 

దాహము అరుణవనర్లమ్వు పూయాది (ద్రవములను (సవించుట్క, పుడు 

అగుట, దుర్గంధ యుక్తముగా ఉండుట్క చెమ్మ కలిగియుండుట్కు  అవయవముమి 

శిధిలము అగుట ఇవన్నియు కుష్టములందు పి తముచే కలుగు లతణములు కే 
పిత్త పాధాన్యతచే జబౌదుంబరో కుష్టము కలుగును. సువతుడు జొదుంబరము 
బుష్యజిహ్బ్వుము, కాపాల్క కాకణక్క చర్మదళ, విసర్బ్క విచర్చిక్క, కిటభు పామాా 

కచ్చు, ఇవన్నియు పిత్త పధానములని వర్షించెను, 

కఫముచే కలుగు లక్షణములు : 

ss 

శ్వేతవర్లము, చల్లదనము కండూ స్థిరత్వము, గుపత్వము, స్నృద్దత్వము 

[క్రిములు శరీర అవయవములను భక్షీంచుట, ఇవనింయు కుషమందలి కఫ 
యం a 

లక్షణములు .2 

కఖాధిక్యతచే మండల కుషము విచర్చిక కలుగును. ను,జుక 
యు 

పుండరీక కుష్టము, దదుకుష్టము, సూలారుష్క_ము సిధ్మమ్ము రకస, మహాకుష్ష 

ఎకకుష్టము ఇవన్నియు కఫాధిక్యతచే కలుగును. 

వాతపి త్లాధిక్యతచే బుష్యజిహ్వూ కుషము కలుగును, కఫపి రాధిక్యతచే 

పుండరీక కుష్టము కలుగును. త్యదకుష్తములలో పాప్పు శతావ్మ పిస్పోటము, 

ద(దు, చర్మ దళము ఇవన్నియు కఫ పి ర్రాధిక్యతచే కలుగును, 

1. కు పషేషు వాతలింగం దాహో రాగః పరి[సవః హౌక్షః 
(9) 

వి సోగస్తః కెదః తధాంగపతనం చ పి త్తకృతమ్ (చచి, 7/35) 
(| థి ౧ అటి x 

- స క "పె వాచి సరద యి, ఎట 9 శే షత్యం చైత్యం కందగూకః సర్యం చ్ లృధగ రవన్నహేః 

వా 

కు షష తు కఫలింగం జ నుభిరఖి వక్షణం వేదః (చచి. 7/36) ఆ ae యె / 

3, i) చ.చి, 7/27.30 11) సుని, 5/6,7,16, 
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వాతకఫాధిక్యతచే సిధ్మకుష్టము కలుగును. క్షు దకుష్టములలో చర్ముకుస్టము, 
ఏకకుష్టముు కిటిభము, విపాడిక్క అలసకము ఇవి వాతకఫములచే కలుగును, 

(తిదోషన ములచే కాకణకుస్టము కలుగును. 

కుషమునందు పీజదోషము 

కుష్టముచే దూషింపబడిన శోణీతము శుుకముగల మాతా పితరులకు జనిం 

చిన శిశువు గూడా కుషుతోనే జనించును.]ే 
వ 

కుష్టము జన్మాంతరమునకు గూడా అనువర్హించి యుండును కుష్తముతో 

మరణించినవాడు తిరిగి జన్మించునపుడును కుష్టముతో నే జన్మించును.2 

కుషము సం|కామిక రోగము 

స "భోగము, శరీరస్పర్శ, నిశ్వాసము సహభోజనమ్ము సహశయనమ్ము 

కలసి కూరొనుట్క వస్త్రములు, మాలలు, ఆలేపనములు వీనిని ఒకరుపయో 

గించిన వానీని మరొకరు ఉపయోగించుట-వీనిచే కష్టము జ్వరము శోస్త నేత్రా 

భిష్యందము ఇతర బొపసన్షికర రోగములు ఒకరి నుండి మరొకరికి సం[కమించు 

చుండును.3 

1. స్రీ పుంసయోః కుష్టదోషాద్ దుష్టళోణిఠతళు కయో; 

యదపత్యం తయోర్ణ్హాతం జ్ఞైయం తదపి కుష్టితమ్ (సు.ని. 1/28) 

2 మియతే యదకు షన పునర్హాలే ఒపి గచ్చుతి 

నాతః కష్టకరో ర్రోగో యధు కుష్ట _పకీ ర్రితమ్ (సుని, 1/31) 

3 (పస గాగ్షౌ _తసంస్పర్శాన్నిళ్వాసా సాత్ సహభోజనాత్ 

సహశయ్యాసనాచ్చాపి వస్త్రమాల్యాను లేపనాత్ 

పరశు శోషశ్చ నే తాభఖిష్యంద ఏవ చ ం 

కరోగాశ్చ సం[కామస్తి నరాన్నరమ్ (సుని, 1/3334) 

కుషం జం 
య 

న్ 

పస 
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రనాదిభాతుగత కుష్ట లక్షణములు 

రనధాతుగత కుష్ష లషణములు : 

కష్టము రసధాతువును ఆ[శయించినప్పుడు శరీరమున వర్షము మారు, 

రూతత్వము కలిగియుండుట్క స్పర్శము నశించుట, రోమహ రము కలుగు? 

అధికముగా స్వేదము కలుగుట ఈ లక్షణములు కలుగును. 

రక్రధాతుగత కుష్ట లక్షణములు : 

ర కాధాతువును కుష్టము ఆశయించినపుడు అధికముగా కండూ కలిగి, 

పూయము కారుచుండును.*ి 

మాంసధాతుగత కష్ట లతణములు : 

మాంసమును ఆ|శయించినపుడు కుషము అధికముగా ఉండుట, నోట. అ 
లకి # షష w a జీ ల _ ౪ షంచుట్క ఖరల్విము కలిగి వుండుట్క పిడకములు కొలుగుట్క తోద పగులుజ్క 

చిరకాలము స్థిరముగ పుండుట ఈ లక్షణములు. 

కుష్పమ మదస్సును ఆ[శయిం చినప్పుడు హప్రపొదములు గతి తప్పి 
ల య గా ర 2 డ్ యుండుట, అంగములందు పదన్క శరిరమ-తా పగులుట్క [వణములు కలుగుట 

1. _త్వర్షే పై వర్త్వ్యమంగేమ కుషే రౌత్యం చ జాయతే 
ష్ = 92 అ 

చం ర లు ఆధ జ్ - ఇ” + జ ఖో 

తక పో రొ మవార్షశ్చ ఇ పచన్యా్యాతి (పవ ర్హనమ్ 

Op లో pA ary న నె దారీ mf ఎద క్ష 
డ్ చందూ ఆప్ట యౌోంక పుర్ గ వ్ కీత్ ంశిలే 

3 దాహుల్యం వ! కళోషశు, కారం_శ్యం పిడకోడవుః 
ర్ ra అం ౮ 
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రసర త్త మాంసగత కుష్ష లకణముము కలిగియుండుట మొదలగు లక్షణములు 

కలుగును. 

అస్టిగత కుష్ట లకణిములు : 

అస్టిధాతువు నాశయించిన పుడు కుష్టమునందు నాసాభంగము (ముక్కు. 

పగులుట,) అకిరాగత్వము, (వణములందు [క్రిములు జంంచుట, స్వరోపఘాతము 

కలుగుట, మొదలగు లక్షణములు కలుగును. 

మజ్జగత కుష్టు లక్షణములు : 

మజా ధాతువును, కుష్టు ఆ్మశయి౨ చినపుడు నాసాభంగము, నేతరాగత్వము 

(వణములు క్రిములతో ఉండుబ్క కంఠస్వరము నశించుట, మొదలగు లక్షణాలు 

కలుగును. 

శుకజ కుష్ట లషిణిములు : 

దంపతులకు ఇరువురికి కుష్టువ్యాధి పబలమై వున్నచో దానివలన వారి 

శుక్ర శోణితములు దూషితమురై ఉండును. అట్టి వారికి జనించిన శిశువు కూడ 

కుష్పువ్యాధికి లోనగును, దీనిని శుక్రగత కుష్టముగా చెప్పబడినది. 

1, కౌణ్యం గతిషతయో ఒలంగానాం సంబేదః క్షతసర్పుణమ్ 

మెదస్టానగళతే లింగం (లాగు ర్తాన తవైవ చ 

0, నాసాభంగో ఒక్షీరాగశ్చ త్షతేమ [కమి సంభవః 

అలీ జం అయ్ ” అ జాట్ల 

స్వరోపఘాఠతశృ భ వెదసిమజమా శివే 
ధ ౪ 

3 92 వె 

4» దంపతొ?ః కషదాహులాందుష కొణితళు/కయ్యోా$ః 
ల యట రద స్త 
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కుష్టమునందు సాధ్యాఒసాధ్య లకమణిములు : 

కాకణక కుష్టము కప్ప మిగిలిన ఆరు సుహోకుష్టము ౫ కడా చికిత్స చేయక 

పోవుట వలనగానిి అపధ్యము చేసినందువలన గాని దోషములచేత పూరించబడి 

అసాధ్య వ్యాధులుగా మారును. సాధ్యవ్యాధురై నప్పటికి వాటిని ఉపేక్షించినళి' 

త్వక్, మాంసము, రక్తము లసీక మొదలగునవి కేదనమును సం'స్వేదనము.:. 
చెందుట వలన [కములు అభివృద్ధిచె ఎది త్వక్ మొదలగు వానిని భక్షించుస 

దోషములు వానిని మరికొంత దూషింపచేసి ఆయా దోషానుసార కుష్టు లక్షణవ. 

లను త్మీవముగా కలిగించును. 

ఈ బాధలను కలిగించు కృములు త్వక్, మాంస్క శోణిత, లసీకాదులను, 
సిరలన్కు స్నాయువులను మాంసములను, చిన్న ఆస్టులను భకీంచును. ఆ స- 

యమున (సవించుట్క శరీరము (బద్దలగుచున్నట్లుండుట, అవయవములు భేది... 
బడినట్లుండుట, పిపాస్కా జ్వరము, అతిసారము, తాపము, దౌర్భల్యము, అరు: , 

అజీర్ణము మొదలగు ఉపదవములు కలుగును, ఇట్టి లక్షణములు గలవాని" 

అసాధ్య మైనవిగా తెళునుకొనవలయును .! 

1. తతయధసాధ్యం, తదసాఛ్యతాం నొతివ ర్తతే సాధ్యం పునః కించిదధ్యరా 

మతివ ర్రతే కదాచిదపచారాత్ సాధ్యానీ హి షట్ కాకణకవర్ణ్యాన్యచికిళ, 

మానాన్యపచారతో వా దో షైరభిష్యన్లమానాన్య సాొధ్యతాముషయా గి । 

సాధ్యానామపి హ్యపెక్యుమాణాన మేషాం త్వగ్యాంస శోణితల సీకాకో ధర్రేష 

సం'స్వేవశాతి కృమయో=భి మూర్చ న్తి; తే భక్షయన్ల న్వగాదీన్ దోషా; 

పునరూషయన్త ఇమౌనుష్మదవాన్ పృధక్సృ ధగుత్సాదయ సి రృమయు 

_స్ప్వగాదీంశ్చుతురః సిరాః స్నాయున్మాంసాన్యస్ట్రీ న్యపి చ తరుణాని 

భాద స్స్ అస్యామవస్థాయాముషదవాః కుష్టినం స్పృశ న్లి తద్యధా Eu 

వణమంగభేదః పతనాన్యంగావయవానాం త్భజ్లా జ్యరాతీసారదాహా దొర్వు 

లారోచకావిపాకాశ్చ తద్విధమసాధ్యం విద్యాదితి (చ సి, 5/17, 15; 
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లేతగా వున్న మొక్కను స్వల్పముగా | పయత్నించినచో ఛేడింపవచ్చును, 

ఆ మొక్కయే పెద్దదై నచో అధిక [పయత్నమున చేధింపవలసి ఉండును, ఆ 

విధముగానే వ్యాధి జనించిన వెంటనే సుఖసాధ్యముగా ఉండును. కాలము అతి క 

[కమించిన వృద్ధిచెంది కష్టసాధ్యముగా గాని అసాధ్యముగా కాని మారును! 

వాతాది మూడు దోషములకు (ప్రత్యేకముగా చెప్పబడిన లశణములన్నిం 

టిని కలిగిన కుష్టము అసాధ్యమైనది కావున బుద్ధిమంతుడై న వి ద్యుడు దానికి 

చికిత్స చేయరాదు. అట్టి త్రిదోష లక్షణములు కలిగిన కుసువ్యాధియందు రోగి 

బలహీనుడై పిపాస దాహము కలిగి జఠరాగ్ని మందగించి (కములు కలిగి 

వున్నయెడల అది మిక్కలి అసాధ్యమైనదిగా జగును. కాపున (పత్యాఖ్యయముగా 

నుండును. వాత కఫములు అధికముగా వుండు కుషములు ఒకేదోషము వలన 

వుండుటచే కృచ్చ9 సాధ్యములు కౌవు; కఫపి త్తములుు వాతపి_త్తములు (పబల 

ముగా ఉండు కష్టములు కష్టసాధ్యములు .* 

త్వక్ , రక్తము, మాంసములను ఆశ్రయించిన కుషమున్సు వాత, కఫదోష 

ములు (పధానంగా ఉండు కుష్టమును సాధ్యములుగా ఉండును, మేదోగతమైన 

కుష్టము, దో షద్వయ సంనర్గమువలన ఏర్పడిన కుషము యాప్యములుగా ఉండును, 

మజ్జా ధాతువును అస్టిధాత వును ఆ శయించిన కుషము, అసాధ్యముగా ఉండును, 

ఇ వేకాక (వణములందు క్రీములను కలిగి తప్ప, తాపము అగ్నిమాంద్యము, 

1. యధా స్వల్చేన ఛి యత్నేన ద్యతే తరుణ స్తరః స వివాతి పవృద్దస్తు ఛిధ్య 
తేఒతి వపయతక్నతః ఏవ మెవవికారో ఒపితరుణ స్సాధ్యలే సుఖమ్ వినృద్ద 

సాధ్యతే కృచ్చాిదసాధ్యో వాఒపి జాయతే (చ. చి. 5/22, 23} 

సం రింగ రూక వ పె దో వ్ ద 2. సర్వ్విర్తింగిర్యుక్రం మతిమాకా వె ది పవివర్ణయెదబిలం తృష్ణాదాహ 

అధ భూ ర న సరన్ కశ అరగ జా a ఆప్ 
పరీతం ఇ సోగ్నిం జస్తుభిర్హి గ్గమి వాకకఫ షపజలం యతి యదెకదొషో 

అణంస తత ఠృచ్చు9౦ం కఫపిత 
bam) ఢి peer + 

వాత (పబలాని తు కృచ్చు9సాధ్యాని 
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oa Cg ములో హ్! జుం రా ర ఈ లక్షణములతొ కూడిన కుమ ఏ సన్నీవాతము వలన జనించిన కష్టమును, 

శరీరము పగిరి జలము కారుచువుండు కష్టమును న్మేతములందు ర క్రవరము 
(© ర ర 

కలిగి హానస్వరము కలిగినకుష్టమ్ము వమన విరేచనాది పంచకర్మలు చేసినను 
అల ఎని అస్వస్థముగా ఉండు కష్టము మనుజుని చంపును కాబట్టి మిక్కిలి. అసాధ్యము 

లని భావము," 

క 

e వగ 
చికిత్స 

కుష్టు వే గమునందు పూర్వరూపావస్టతోనే వమన విరేచనాది ఊర్జ్వావః 
శోోధనములు చేయించవలెను, దానిచే దోషములు త్వక్ ను ఆ|శయించినపుడు 
శోధనములు జలేపనములు చేయింపవనెను, 

దోషములు కుష్టరోగము నందు రక్తము నాశ్రయించినచో సంళోధనము, 
ఆలేపనమ్ము క౯షాయపానము, ళోణితావసేచనము. ఈ |, ప,కియలచే ఉపచరింప 

వలెను. 

దోషములు మాంసము నాశ్రయించినపుడు శోధన చికిత్సలు, ఆలేపన 
ములు కషాయపానములు, ళోణితావ సేచనము, అరిష్ట మంధ్య (పాశ (పయో 

గాదులచే ఉపచరింపననెను. 

దోషములు మేదన్సు నాశయించినపుడు ఆత్మవంతుడై నచో ఈ (కింది 

కియలచే యాపనము చేయవకను. సంశోధనము, శోణితావ సేచనము. తదుపరి 

అ అం ఇన _ 9 , ౧ 1, సాధ్యం త్వ(గ_క్రమాంసస్సం వాత శ్రేష్యాధికం చ యక్ మేదసి ద్వగ్వజం 

యాపష్యం వర్ద్యం మజ్డాతిసం శితమ్ డమ్యంకిర్షాహామన్హాగ్ని సంయుక్తం 

యత 9దో షజమ్ (పభిన్నం (పస్తుతాంగం చ రక్తనేతం హతస్వరమ్ 

పంచకర్య్మగుణాతీతం కష్టం హస్తీహమానవమ్॥ 
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సలాకక్రము (అర్మో చికితో క్త (పయోగించుట ఖదిర [పయోగమ్వు అయ 
వాల వాల ఇ 

సతి (పయోగము. వీనిచే ఉపచరింపవ లెను, 

అస్టీనాశయించిన కుషము అసాధ్యము గావున వరనీయము,! 
© అ జ 

కుషమున [పారంభమునందు స్నేహపానము చేయింప వలెను. స్నేహ 

"నము  శోధనాంగముగాను శమనార్హముగాను గూడా (పయోగింపవలసి 

చుండును, కుష్టమున రూక్షత్వము కలుగును గాన స్నేహపానము చాలా ముఖ్య 

_నది. స్నెహపానానంతరము వమన విరేచన రక్త మోక్షణాది [కియలచే ఉపచ 

"బి పవ లను,2 

పంచకర్మలు (పయోగించు సమయము 

కుష్టమునందు పక్షమునకు (15 రోజులకు) ఒకమారు వమనము చేయంప 

లెను. మాసమునకొకసారి విరేచనము చేయింపవలెను, సంవత్సరమునకు రెండు 

సారులు ర ్ క్తమోక్షణము చేయింపవ వెను, మూడు రోజులకొకమారు నస్యకర్మ 

ోయింపవ ఇను 3 

1. తత పూర్వరూ పేఘాభయకః సంశోధనమా సే వేతః త తత్వక్ సంపాప్తే 

శోధనా లేపనాని శోణిత (పాప్తే సంశోధనాలేపన కషాయపాన శోణిత 
అవసేచనాని మాంసపాప్తే ళోధనాలేపన కషాయపాన శోజితావ'సేచనా 
రిష్టమంఢ వాళాః చతుర్ధకర్మగుణ (పప్షం యాప్యమాత్మ నతః సంవిధాన 

వతశృ (సు, చి. 9/6) 

2, i) తత (పధ మేవ కుష్టినం స్నృహపాన విధానేనో పపాదయేత్ 

(ను. చి 9/7) 

ii) ఎైదాని బి డల్ల ణ వ్యభి 

3. పక్షాత్ పకొచ్చర్రనాన్యభా పేయాకా మాసాన్మాసొత్ సంననం చాపిదేయాం 

(సావ్యం రక్తం వత్స వేహిద్వరల్పం దస్యదద్యాచ్చ (తిరాాతా(తిరాతాత్ 

(సు చె, 9/44) 
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కష్టురోగికి దోషములు అధికముగా నున్నపుడు బలమును. రక్షించుచ 

బాగా అధికముగా సంశోధనము చేయింపవరెను. అనగా బలము క్షీణించకుండా 

ఉండునట్లు మాటిమాటికి సంళోధనము చేయించుచుండవల౯ను. అట్లుకాక దోప 

ములు అధికపరిమాణములో శోధనము చేయించినచో (వకోపించిన వాతము 

రోగిని వెంటనే చంపగలదు.! 

కోష్టళోధనము రక్తమోక్ష్తణము చేయించిన తదుపరి తిరిగి స్నేహ 

పానము చేయింపవలెను. సంళోధనముచే దుర్శలుడుగా నుండి శుద్ధకోష్టము గల 

వానికి కీ ఘముగా వాతము కోషమునందు (పవెళించును. 'స్నేహపానము చేయించి 

అట్టి వాయువుచే హాని కలుగకుండునట్లు చూడవళెను.2 

శేష్మ [పధాన కుషమునండు | పారంభమునందు వమనము చేయింపవలెను 

అంతేకాక శరీర ఊర్థ్వ |పదేశమునందు కలుగు కుష్టములందును, దోషములు 

హృదయ |పదేశమునందు ఉన్నైేశము చెందియున్నపుడును వమనము చేయింప 

వలెను, 

కల్ప స్థానమునందు వర్ణింవబడిన వమన విరచన యోగములను కుష్టము 

నందు (పయోగింపవచ్చును. 

1. బహుదోషః సంళోధ్యః కుష్పీ బహుళోఒనురక్షతా |పాణాన్ దోషే 

హ్యతి మా(త్రహృతే వాయుర్హ న్యా దబలమాళు (చ. చ. 7/41) 

2, స్నేహనస్య పానమిషం కుత్త కోస (పహహిళే ర శే 
టె యి © యఖ 

వాయు ర్థిశుద్దకోషం కుష్టినమబలం విశతి శీ ఘం (చచి. 1/42 
భా అ అ 9 



9272 కాయచికిత్స 

పమనయోగములు 8 

కుటజఫలము, మదనభలము, యష్టిమధు, పటోల నింబవీని శీతరసము లేక 

= వ్రధమునందు నింబప్మత స్వరసము కలిపి వమనార్హము కుషమునందు పానము 

"యుంపవ కను. 

వీని శీకరసము పక్వరసము, మధు మధుకము వమనము చేయించుటకు 

హతకరములుగా నుండును.! 

పరేచనయోగములు : 

1. తివృత్ దస్తీమూలము, (త్రిఫల ఇవి కుష్టమునందు విరెచనమున్న్మకె 

2, విరేచన [దవ్యములసు ఆలోఢథనము చేయుటకై ఇ) సౌవీరకము 

3) తుషోదకము ౯) ఆసవము d) సీధు యివి ఉ_త్తమముగా నుండును 2 

ఉ_్తమ, మధ్యమ, అవర విరేచన కర్మననుసరించి పేయాది |క్రమముల 

నాచరింప చేయవలెను. 

1. ఏ వాతో త్రరేను నర్చిః వమనం శ్లేష్మో త్తరేష కు షేను పిత్ఫో త్తరేమ మోక్షః 

రక్తస్య విరేచన చ్యాగే వమన విరేచనయోగాః కల్పోక్సాః కుష్టినాం 

(పయో _క్షవ్యాః (చ.చి. 7/89_40) 

షస దోషోత్తి ఇ హృదయే వామ్యః కు షేసు చోర్జ్వభాగేష 

కుటజఫల మదన మధుక్షైః సపటోలై ర్నింబరసయు శః 

శీతరనః పక్వరిసో మధూని మధుకం చ వమనాని (చ.చి. 29/43) 

2. కుషేమ (తివృ శ్రాదన్తీ (త్రిఫలా చ విరేచనే శస్తా సౌవీరకం తుషోద 

కమాలోఢనమాసవాళ్చ శీధూని శంస స్ప్యథోహరాణాం యధావిరేకం (కమ 

'శ్చేష్టః. (చచి. 1/44.45) 
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ఆన్థాపన వస్తి : 

దారుహరి[ ద్వా బృహతీ సేవ్య, పటోల్క నింబ, మదనఫల, అరగ్వధ- 

వీని క్వాథమునందు ఇం(|దయవ్క ము_స్తకల్కము ఘృతము, తై లము కలిపి 

కుష్టమున దు నిరూహవ స్తి యివ్వవలయును . 

చరకసిద్ధి స్థానమునందు కుష్టమున నిరూహవ స్తీ నిషేధింపబడినడి అయి 

నను ఆవశ్యకతానునారము బాగుగా ఆలోచించి ఆవసరమని తోచినప్పడు పై చెవ్చ 

బడిన విధిననుసరించి నిరూహవ సిని (పయోగింపవలెను.1 

అనువానన వస్తి : 

వాత (పధాన కుష్టములందు విరేచనము నిరూహవస్తి ఇచ్చిన తరువాత 

అనువాసన వస్తి ఇవ్వవలసిన ఆవశ్యకత కలిగినపుడు రోగి యోగ్యుడుగా 

నున్నచో ఈః (కింది అనువాసన వ స్తెని (పయోగింపవ లెను. 

మదనఫలము, యష్టిమధ్యు నింబత్వక్ , కుటజత్వక్, పటోల ప(త-వీని' 

క్వాధ్క కల్కములతో విధి పూర్వకముగా స్నేహము సిద్దముచేసి అనువాసన 

వ స్తిని పయోగింపవలెను.2 

ఏరో విరేచనము : 

విశేషించి జతూర్గ్వ భాగమునందు ఉత్పన్నమైన కుషములందు శిరో 
శు నా య 

విరేచనము అధిక హితకరముగా నుండును. 

— 

1. దార్వీ బృహతీ సేమ్యెః పటోలపిచుమర్గమనకృతమాలై ః 
సన్నేహై రాస్టాప్యః కుష్టీ సకలింగయవము సైః (చంచిం 7/46) 

2. వాతోల్బణం౦ విరిక్తిం నిరూహమనువాసనా ర్లమాలక్ష్య 

ఫలమధుక్కనింబ కుటజై ౩ సపటోలై ౩ సాధయేత్సేహమ్ 

(చ చి 7/47) 
| కా. (3) 18 . 
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వె ంధవలవణమ్ము దంతీమూలము, మరిచ్చ ఫణిజకము పిప్పలి, కరంజ 

ఫ౯ము, విడంగము.వీని చూర్ణము నస్యము చేయించిన శిరస్సునందలి కృములు 

కుష్తము, కఫ (పకోపము శమించును.] 

రక్త మోకణము : 

స్థిర, కఠిన మండలములతో కూడి యున్న కుష్టములందు (ప్తర నాడీ 

స్వేదములచే స్వేదనము చేయించి కూర్చుక శస్ర్రముచే ఘర్గణము చేయుట డవ 

ర_కమోక్షణము చేయింపవలెను. ఈ విధముగా ర_క్రమోక్షణము చేయుటచే పె 

చెప్పబడిన స్థిరత్వ కాఠిన్యతలు శమించును, 

ఆనూపు బొదక పళుపక్షల మాంనములను మూటగాకట్టి పొట్టలీ "స్వేదము 

చేయించవ వెను. తదుపరి తీక్ష శస్రముచే లేఖనము చేయవలను, 

దోషములు అల్బ్పమౌా తలో నున్నచో (పచ్చానము చేయించవలెను, దోష 

ములు అధిక మాగతలో యున్నచో శృంగముతో గాని (వాత పాధాన్యతయున్న లేక 

కఫ. పాధాన్యతయున్నచో అలాబుతోను పిత్త (పొధాన్యతయున్నచో జలౌఠతో 

ర_క్తమోక్షణము చేయింపవ లను. 

దోషములు గాఢముగాసున్నచో సిరావ్యధనముచే ర క్తమోక్షణము చేయింప 

1, 'సెంధవద స్రీమరిచం ఫణిజ్ఞకః పిప్సలీ కరంజఫలం 

నస్యం స్యాత్సవిడంగం [కిమికుష్టకఫ పకోపఘ్నమ్ (చచి, 7/48) 

2, 1) స్థిరకరిననుండలానాం స్విన్నానాం (పస్తర (పణాదీభిః _కఈూర్ర్రైర్విఘట్టి 

తానాం రకో త్తే శోఒపనేతవ్యః ఆనూపవారిజానాం మాంసానాం పోట్టరై 8 

సుఖో జ స్విన్నోత్సన్నం విలిఖేత్కుష్టం తీమేన శస ం9ణ రుధిరాగ 

మార్గం అధవా శృంగాలాబూని యోజయేత్ కున్న ష్ పచ్చితవ లం కుష్టం 

విశేచయేద్వా జలౌకోభి; (చ, చి, 7/50.52) 

li) _పచ్భనమల్వేకు షే ఎ మహాతి చ శ స్తం సిరావ్యధనం (చచి, 7/40) 
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కుష్టము నందు పధ్యాఒపథ్యములు 

ఆహారములు : 

పురాణ యవ గోధుమ, శాలి ధాన్యములు, ముద్ద ఆఢకి, మసూర్క జాంగల 

పళశుపకుల మాంసములు మధ్యు పురాణఘృత  ఆషాడమౌసమున లభించు ఫల 

ములు, కర్కాటకము, వే తాాగములు, పటోల, కంటకార్కి కాకమాచ్చి లసున, 

పునర్నవ, పక్వతాళము జాతీఫలము, నాగకేసరములు కేనరము తిలతై లము, 

సర్గ్షపతై లము లఘు ఆహారములు, కస్తూరి తిక్త పదార్ధము. 

ఇతరములు : 

గోఖర్క ఊష్ట), శాన; మహిషమూ [తములు, 

అప థ్య ము లు 

ఆహారములు : 

విరుద్దాహారములు, పానీయములు విషమాశనమ్ము అన్హు పదార్థములు, 

తిలలు మౌషములు [దవ గురు అన్నములు నవాన్నములు, విదాహి, ప్ష్ణమ్భి 

పదార్థములు అనూపమౌాంసముల్వు దధి, దుగ్గము, మద్యము, గుడము, లవణ 

పదార్లములు, కఫకర పదార్లములు వింధ్య సహో్యదృవజలము, 
(ఖ (© 

విహారములు : 

నిద (దివాస్వప్నము) ఆలేపసేవన్క "స్వేదనము, న్యవాయ ఘు, వేగ 

ధారణ, వ్యాయామము.] 

చు 

1. 17.5. 54)372-381 

1 యో+ర, కుష్టాధికార 
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కుష్టమునందు శామకఠ యోగములు 

స్నేహ యోగములు : 

ఘృత ములు రక్తము, పిత్తము అధికముగాఉన్న కుష్తములందు, పానము 

చేయింపవ లెను, 

ఘృతయోగములు గ 

1, భల్లాతక్క అభయ విడంగ సిద్ధఘృతము; శోధనమునకు ముందు 

పానమునకును | పయో గింపవచ్చును.! 

2, తి క్రషట్ఫలఘృతము; కష్ట, పామా విసర్బు పిడక కండు, గండ 

మాలలు శమించును, (చరక) 

3, మహాతి క్రకఘృశము : కుష్ట రక్త్రపిత్వ, వాతర క్ర, విస్నోట, పామ 

కండు పిడక మొదలగు వ్యాధులను శమింప చేయును, 

4. మహాఖదిరఘృతము ః సర్వకుష్టములందు |శేష్షమైనది. (చరక 
ప Sn త 

5. నీలఘృతము : దోషధాత్వ్వా। శిత అనాధ్యత్వగతకుషళామకము, పాన 
~_ ౧ లు 

మున అభ్యంగమునందుగూడా (పయోగింపదగినది. 

6. తి క్రకఘృతమ్ము తిఫలాఘృతము, మహానీలఘృతముు గోమూ (త 

ఘృతము, అరగ్వథాదిఘృతము ముష్కకఘృతము : దీనిలో ఏ ఘృతమునేనను 

ఆవస్థానుసారము పానము చేయింపవచ్చును. (ను[శుత 

7, వ|జకఘృతముః గళతు_ష్ట మున విశేషించి (పయో గింపవలెను, 

(సుశ్రుత). 
8. నోమరాజీఘృతము: విశేషించి శ్వితహారముగా నుండును. 

9. పంచతిక్తఘృతగుగులు;ః విశేషించి నన్యస్వ్యాది ధాతుగత కుషములందు అటి క! థా థి ' ణు 
(పళ సముగా నుండును, 
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10, ఖదిరసారసిద్దఘృతముగాని, నింబత్వక్ సిదఘృకముగాని పటోలసిద్ద 
ప అ యణ 

ఘృతముగాని పానము చేయింపవలెనుం 

1. తువరక త్రైలముగాన్సి భల్లాతక తై లముగాని పానమునకును శోధన 

పూర్వకపానముగకు బాహ్యా పయోగమునకు హితకరముగానుండును, (సు శుతు 

2 కుద్దూద్య తై లము (చరక) అన్ని కుష్టములందును (పయోగి'ప 

దగినది, ఈ [(దవ్యములనే లేపషమునకు, ఉద్వ రనము, (పధర్షణము, అవ 

చూర్తమునకు (పయోగించుట (పశ_స్తముగా నుండును. 

3. శ్వెతకరవీరాద్య తైలము _ అభ్యంగముగా |పయోగించిః 

కండు శమంచును, 

4. "శ్వేతకరవీరపల్ల వాద్య త్రై లము, తి _క్రశ్స్వాక్వావితై ల, కనకడీరతైల్క 

సర్షపతై ల, కరంజతై లృుకోషాతక్యాదితై లృఇంగుదీతై ల, ఖచిరసార జై ల(చరక) 

రు[దతై లము, తృణక తై లము, వ జక తై.లము, మహావ( జక తై లము, (సుశుక్ర 

సోమరాజీతై లము, కస్టర్పసార తై లము సిన్దూరాద్యతై ల్క పృధ్వీసారతై ల, కష్ట 

కౌలానల కై లము, వై స్వత్మదుమవీజతై లము కుష్టరాక్షన తైల, షక్పిందుతైలు 

కృష్ణసర్గపతై లము (భెంర. చ.దఎ).ఈ తై లములు ఎవై నను ఆమా లక్షణాను 

సారము ఆన్ని కుష్టలందును (ప్రయోగింపవచ్చును. 

ర్ బృహన్మరీచాది తలము (ఇ. ర్ సర్షిపతై లము, వత్సనావు తాళక్క 

మణీిశిల పథాన (దవ్యములు, రుష్ల్కు పామ. విచర్చిక్క నళిర్క వ్యంగ్యము ,సిధ్య, 

కిటిధాది త్వ, గో గశామకము త్వక్ నకు కోమలత్వమును కలిగించును, 

1. వాయు విడంగ్క ఖదిర. కుష్టురో గికి పొన్క ఆహారాదులు తయారు 
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చేయుటకు స్నాన, ధూవన్క |పదేహోదులందును (క్రీములను నశింపచేయు వాయు 

విడంగము, ఖదిర విశేషముగా (పయోగింప వలయును, 

2, దారుహారిదాకోల్క_మును గోమూ(తముతో పానము చేయింపవలెను, 

లేక రసాంజనమును గోమూ తముతో ఇవ్యవలయును. 

3, అభయా |తికటు, గుడమ్ము తైలము కలిపి సేవింప చేయవలెను, 

శ. ముస్తాది చూర్లము.కుష్ణ్క శిత, పిడక్క కండు, కోఠములు దీని 

సేవనచే శమించును. (చరక) 

5, (తిఫలాది చూర్ణము-3 (గా. మధుఘృతములతో సేవించిన కుష్తునందు 

కలుగు శూన్యత శమించును. (చరక 

6. సాలసరాచిగణ చూర్ణము (సు శుత) 

7 న్య|గోధాదిగణచూర్లము (సు శుతు 

8, అరగ్వకాది చూర్ణము (సు శుక 

9, తిలలు వాట చూర్ణము రగా కాని లేక కేవల వాకుచి చూర్లము 

300 మిగా గాని సేవించిన అన్ని కుష్టములు శమించును. దీనితోపాటు ఘృత 

ఛోజనము చేయుచుండిన విశేషగుణకారిగా నుండును. 

10. స _ప్పసమచూర్హము 2.3% మధుతో సేవింపవలెను, 

12, అభయ నింబ(పతచూర్షముగాని, లేక నింబప(త్క ఆమలకీ చూర్ణము 

గాని 2(గా సేవించి. 

12. శుభదినమున ఉధృతము చేసిన భంగ లేక గుంజాచూర్తము [గా 

ఘృతము మదుతో సేవింపచేయవరను. 

13, పంచనీంబ చూర్ణ వగా ఉష్టజలము వేక ఖధిరకాషధముతో సేవించిన 

సర్వ్జపషముల శమించును. రసాయనము. 
యు 
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క్యాధములు వ 

1. మంజిష్టాదిక్వాధము : లఘు మధ్యమ్మ మహో అనుపేర్లత్ మూకు 

విధములై న యోగములు కలవు, ర క్రకోధక్క త్వచ్య గుణములు కిలిగి ర 

(పసాదక కుష్టఘ్న కండూఘ్న గుణములతో కూడియుండును. ఆవశ్యకతాను 

సారముంఈ మూడింటిలో తగిన క్వాధము ఇతర కుష్టహరజొషధములకు అను 

పానముగాగాన్సి సహపానముగాగాని (పయోగింపవచ్చును. మాత 50 మి.లీ. 

2 పటోలాది క్వాఢము : జీర్ణానంతర ము జాంగల పశుపతల మాంస 

రసముతొ పురాణశాల్యాన్నము పద్ధ్యముగా సేవించిన కుష్టములు శమించును. 

(చరక) 

3, వృషకు ఐజాదిక్వాధము పానమునకు ఈ (దవ్యసిద్ధజలము స్నానము 

నకు (ప్రయోగము, 

4, అటరూషకక్వాధము లేక వాస్నాతివలాక్వాధపానము, 

5, వపఖీతక్యావి కాషధము - కఫపి_త్తజమష్టళశామరముగానుండుసు . 

6. నిందపటోల ప తక్వాధముగాని ఖదిరసొరి కా౭ధముగాసి (తిఫలా 

క్వాధముగాన్సి న ప్తవరకా్యధముగాని, పానము చేయించిన కుషులుశమించును. 
==వి ద్రం యు 

ర్య కాషధ, దవ్యములన్నింటిని కలిపిన కాషధము సిద్ధమ్మతము లేక తై లములను 

గూడా పయో గింపదగును, 

PA కక్ ప్ర at a ళం 
{tt < వైన్ గ్ర G ను శయంంంపచయును (ను[శుత్స, మధా 6 

తీ 9) 

సవమ్ము లేక [తిఫలాసవము సర్వరుషములందును హితకరముగా నుండును 

(చరక, కనక వింద్వరిష్టము అనిన్నకుష్టములను (ప్రముహావివ్యాధులసు శదు ఎప 
ఫల న 
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చేయును, దేహమునకు కనక వర్ణ్లమును కలిగించును, శింశుపాదినురు సాలస 

రాదినుర్క న్యగోధాదిసుర్క పలానాద్యాసవము, అరగ్వధాదిసుర్క ఖదిరారిష్ట, శారి 

బాద్యారిష్ట్య పంచతిక్తారిష మొదలగునవి అవస్థానుసారము (పయోగింపవచ్చును, 

(సబిత (లై ర) 

కుష్టహర రసౌషధాదులు :- 

సేవింప ఓ. లేలీతక (ఆంవలాసార గంధకము) ఆమలకీస్వరసము కేనెతో 

చేసినచో పదునెనిమిది విధములగు కుష్టములు శమించును, మాత 100మి* (గా. 

నుండి 800 మి. గా. 

2: న్వర్ణమాకీక భస్మమును 100 మిగా, నుండి 400 మగా, గోమూత చ్ య ' 
ముకో సేవింపచేసినచో కుష్టములు శమించును, 

3 (చేస్టమమిున ఆంవలసారగంధకముతోగాని లేక స్వర్లమాకికముతో గాని 

మాకు చేయబడిన సర్వవ్యాధి నివారకమగు పారద భస్మము సేనింపచేసిన 
కుషువ్యాధి శమించునుః 

అ 

పరింపబడిన విధముగా భస్మముచేయబడిన పొరదమును వ[జళిలా 
ల శ ల Ch, ల వి యోగరాజముతో గాని (పతిచెనము సేవింపచేసిన కుష్టము శమిల 

రొ పి యోగమునందు వజభస్మము గూడా కలిపి సేవింపవళనుం 

6. కుష్టకుకాఠరస (ర.స్కాసం రససి=ంధూరు తోహు తా[మ్మ గుగ్గులు, 

శీలాజిలి ముఖ్య చవ్యములు, గళికకుష్టమునదు విశేష హితకరము, 

7, జర్కేశ్వగరనము (ర.సాంసం్యి ఖజ్జల్కి తామ ముఖ్య (దవ్యములు రక్త 
మండ శుషహఃరమ్సు, 

6. కుష్టకాలానల రన (రంసా,సంఏ ఢజల్కి తాము లోప పిప్పలి . 
జ జు 
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9. (బహ్మరస (౮9 సా,నం.) రస సింధూరము గంధకమ్ము ౨ చెతర్త వాకు చీ 

సుష్తత, మండల కుష్టము శమించును. 

10. గలత్కుష్టారి రసము (రసా సం) ఖజ్జలి తామ. లోహ గుగ్గులు 

భిలొబిత్ , విషముష్టి, ముఖ్య! దనములు, గల త్కుష్టమును శి మింపచేయును, 

11. కుష్టహరితాలేళశ్వర రసము ఖజ్జల్కి తాళకముు అ(భకమ్కు త్రామమ, 

కొకోదుంబిర ముఖ్య[దవ్యములు వాలుకాపాకము అన్నీ కుష్టములను శమింప 

చేయును, 

12. వ జవట్కి ఖజ్జర్కి చి కక్క, కాకోదుంబర మొదలగునవి ముఖ్య దవ్యము: 

13, చన్ద్రానన రసము (ర.నా,సంం ఖజ్జలి, అ|భకమ్ము కౌకోద్రుంబరప. 

మొదలగునవి: 

arf ఒం 
tt, సర్వేశ్వర రస (శాాసంం) ఖజ్జల్కి తా|మ్మ అక్క లోహ స్వా 

రజత, హీరక, హూరితాళ.కూపవక్వ, వత్సవాథి మొదలగునవి కలవు, సు పర, 

మండల కుష్టము ఇతర చర్మరో గములుః 

శ ba? mu మ »” ల్ అన్ను" జాలీ అం న ల్ 

1% అమృతాం౦కుం లొ హ రిససింధూప్తా గంధథరము లొహామ్ము తా| మమ్ము 

భలాతక, అ|భక, నె గుగ్గులు ముఖ్య దవ్యములు క కుష్ట, పొండ్షు, వాతరత ము 
య టీ 

16, తాళ కేళ్వర రసము, ఉదయళభాస్య్కరరసనమ్ము రసమాణిక్యరస్క రాజ 

రా జళ్వరరసము పారభ, దరసన్సు కషారి రసము, తుషనాళనరసము మొదలగు 
అజ 
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కుష్టమునందు బహి : పరిమార్దన చికిత్సలు విలా 

రక మోక్షణాదులు వమన విరేచనాదులకో కోష్టశోధనము జరిగిన తదుపరి 

కుషము ఉన స్థానములందు లేపనాదులు (పయోగించుటచే కీ ఘముగా కుష్ట లు యము 

ములు శమించును.] 

వ, జక తె లముచే అభక్ణంగనము చేయించి అర గ్వధాచిక్వాధ దవ్యములచే 

ఉత్సాదనముచేసి ఖడిరక్వాధమును పరి షేక్క అవగాహపానాదులకు ఉపయోగింప 

వలను. 

రోధాది (డవ్యములతో సిద్దముచేసీన జలముచే స్నానము చేయించిన 
ర 

సిద్ధారకస్నాన (దవ్యసిద్ధ జలముచే న్నాము చేయింపవెను, (ము_స్త, 

మదన |తిఫల్క కరంజ, అరగ్యద్య్క ఇం[దయవ్వ దారీ సప్త వర్ద యివే 

(దచవ్యములచే సిద్ధముచేసిన క్వాధము పాసముసకు. వమనమునక్కు పిరేచనమునకు 
(ప్రయోగింపవవను. ఇవ [దవ్యముల చూరములతో లేపములా ఉద్ధర్ణణములు 

యి 

జో మూలము, రాజవృకప్య తము, లేక కాకమాచి వీనిలో వేని కల్క_మునై నను లేప ల్ 

నము చేసి కుష్టములు శమించును, 

కరవీర మూలముగాని రుటజరర6జఫలముగాని దారుహూల( దాత్వక్ గాని 

జాతీప్ట్యతములతో కలిపి కల్కముచేసి లేపనముచేసినను కుషములు శమించునుశీ 
ష్య 

ES చచి, 7/53 టం సుంచిః 9/5, 50 

ఏ. చచి 7/91.92 స చచి. 7/8495 
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లో (ధ్రాకల్కముగాన్సి ధాతకీపుష్పకల్క_ముగాన్సి వత్చ్సకవీజకల్కముగాస 

కరంజవీజమబ్దిగాన్తి మాలతీమూలప[తకల్క_ముగాని ఉద్యర నము చేయించిన 
జ a ఎని 

కుష్టమునందు హితకరముగా నుండును, 

డి జ్ ల జి 

ఎడగజు, విడంగ్క హరి, దాద్య్వయ, అరగ్యధమూల్క పిప్పలి కష an 

య్ జ్ య ఎం త. జె లౌ క ల 

సిద్దము చెయదడీన జంము న్నానమునమ్పు క్వ్వావటి పానమునత్తు కల్కము 

బచేపనమునకు [పయోగిెంపవవను, 

ఏడగజ్క విడంగ్క, అరగ్వధమూలము-విని నైనను ప్రైవిధముగా (పయో 

గింపవచ్చును. 

శ్వాన్క గో, అశ్వ్కవరాహ్కఓష్ట9 దన్శ)ములను చాడిలేవనముచేయవ లెను. 

ముందు చెప్పబడిన తై లములు అన్నియు బాహ్య పయోగమునకే చెప్ప 

దిడీనవి, 

శస్త్రకర్మ చేయుటకు వీలుగాని కుష్టములందు అనగా (వచ్చాన లేఖనాదు 

అకు విలుకానప్పుడును, కుష్టముచే స్పర్శనేం|దియమును స్పర్శజ్ఞా నమును నశించి 

నప్పుడును, రక్తమును దోషమును నిర్హరణము చేయించిన తదుపరి క్షార పయో 

గము చేయవలను. 

పాషాణమువైా కఠినముగను, భూన్యముగను, స్థిరముగను ఉండి వురాణు 

ముగా నున్న కుష్టమునందు విషనాశక అగదములను పానము చేయించి విషము 

లను బేపము చేయద3ెను. లేక అగద విషనాశక బొషధముల లేసము చేయ 

2 

(చచి. //5452 
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కుష్టమునందు విశేష చికిత్సలు 

సామాన్యముగా అన్ని కుష్టములందును వాతకఫ కశామకమగు కుష్ట చికిత్సలు 

చేయవలెను. వమనము ద్వారా కఫమున్కు విరేచనము ద్వారా పిత్తమును విసా 

వణముద్య్వ్యారా రక్తమును నిర్ణరణము చేయవ రను. 1 

వాత పధాన కుష్టములందు [పారంభమున ఘృతపానము చేయింప వలెను, 

కఫ పధాన కుష్టములందు సర పధ మమున వమనము చేయింపవలెను. పిత్త 

(పధాన కుష్టములందు నర్వ పధమమున ర క్రమోక్షణము మరియు విరేచనము 

చేయింపవ వెను.? 

వాత ప్రధాన కుష్టమున విరేచనము. నిరూహవ స్త్రి ఫలమధుకాది తై లముతో 

లేక స్నేహముతో అనువాసన వస్తి చేయింపవలెను. |తిఫలాది మృతము పానము 

చేయింపవ రెను,? 

పిత్తజ కుష్ట చికిత్సలు 
అ లు 

పిత్తజ కుష్టమునందు తిక (దవ్యములచే సిద్ధము చేయబడిన ఘృతములను 

రక్త మరియ పిత్తశామకమురైన బాహ్య ఆభ్యంతరమైన (శేష్టమైెన (పయో 

గములచే ఉపచరింపన ౩ను.* 

Pn = 

తి కకషూయె (ప్రశమనం చ (చచి 7/ 9) 
అజాత చు 

ళు 4 “ఈ =! జీ అ లగ అద టి తి తయో అ 

2 వాతో తరేషుపర్చి వభుశం సమే తరేషు కుషేమ పితో తచేష మోక్ష; 
అటే ళం జంటే వా సజ ప 

రక్తన్య విరేచనం చ్యాగే వమనపరేచనయోగాః కలో క్రాః కుష్టినాం 

|పమోక్రవ్యాః (పవన మల కుషే మహతి చ శ_స్తం సిరావ్యధనమ్ 

(దంచి. 7/39) 

3, చచి. 7/47, 100 

4. సర్బ్చీంషి తిక్తకాని చ యవ్చాన్యదక్తపి త్తమక్కర్మ చాహ్యాభ్యంతర 

మ్గ్యం తత్కార్యం పి_త్రకు ఘమ చచి, 7/౮9) 
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రోధాది గణక్వాధముతో స్నానము చేయించినను యష్టిమధ్కు లో[ధ 

పద్యకాష్ట్ర పటోల్క పిచుమర్హు చన్లన_ ఈ [దవ్యములతో స్వరసము క్వాధము 

సిద్ధముచేసి పానమునకును. సిద్ధజలమును స్నానమునకును పిత్తజ కుష్టమునందు 

(ప్రయోగించిన హితకరముగా నుండును. తివృత్ చూర్ణము మధుతో సేవింప 

చేసినను దాహము శమించును. 

ప్రియంగు, రేణుక్క ఇం|దయవ్క, ఆతివస్క ఉశీర చందన కటుక రోహిణి 

పనిని పి_త్తజ కుష్టములందు ఆలేపనార్ధము [పయోగింపవలెను. 

దాహము అధికముగానున్నచో తిక్తక ఘృతముతో గాని సహసధౌత 

ఘృతముతోగాని అభ్యంగము చేయవలను, 

చందనము, యష్టిమధ్యు [పపౌండరీకము, ఉత్పలము వీనితో సిద్ధము చేసిన 

తై లముతో ఆఅభ్యంగము చేయించిన కుష్టమునందు కలిగిన దాహము శమించును.! 

కుష్టము కలిగిన స్థానమునందు కేదముకలిగి అంగములు ఊడిపోవుచు 

దాహము, సస్ఫోటముతో కూడిన చర్మదల కుష్టమునందు నీకల (పదేహములు, 

పరి షేకముల్కు శిరావ్యధనము, విరేచనమ్సు తిక్త ఘృతపానము- ఈ |క్రియలచే 

ఉపచరింపవ3ను. పూర్న్వో క్తమైన పి త్తాశామక్క కుష్టశామక ఘృతములను పానము 

చేయింపవచ్చును.* 

(తిఫలాది క్వాధమున ఘృతము కలిపి సేవించిన వాతపి_త్త |పధాన కుష్ట 

ములు, విసర్పము, విస్నోటము దాహము జ్వరము శమించును ఎ 

1, చచి, 7/133 2.2 

2, శేదీ,పపతతి చాంగేదాహేవిస్ఫోటశకే స చర్య్మదశే 

శీతాః (వదేహ సేక వ్యధో విరేకో ఘృతం తిక్తమ్ (చచి. 7/139 

3. చని. 7/[137.139 
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పిత్త కఫజ కుష్టములందు జలవాప్యాది లేపము (పయోగింపవలెను* (తిఫ 

లాది క్వాధముగాని ఖదిరాది క్వాధముగాని పానము చేయింపవెను+కే 

రక్తపిత్త (ప్రధాన కుష్టములందు ఖదిర ఘృతముగాని నింబఘృతము 

గాని దార్వీ ఘృతముగాని పటోల ఘృతముగాని పానను చేయింపనలెను.®* 

పిత | పధానముగా ఉండు కుషములందు లోహభస్మము, లోహపర్చటి sl 3 శ్ర్రసె? > 

గంధక రసాయనము, పంచని "బఐ చూర్ణము ఏనిని ఆవశ్యకతానుసారము (పయో లు 

స 

గింిపవ౦ంను, 

అహ, అచ ఉచ 
కఫ పధాన కుష్ట చికిత్సలు 

కఫ ప్రధాన కుష్టములందు వమనము చేయింప వెను. కృతమాలకారిష్ట 

మను పానము చేయింపవ లను. 

తి కక్ష్యా క్వాది తై అము అభ్యంగము చేయించిన "వాతకఫ జన్య కండు 

కోష్ట ములు శమించును. 

చితకాది లేకమ్ము లాక్షాది లేపము యివి వాళకఫజ కుష్టములను శమింప 
చెయును, 

వాత పధాన్క వాతకఫ [| పధాన కుష్టములందు అవస్థానుసారము ఈ (కింది 

టిషధములు [పయో గింపవ 3ను*.--ఆరో గ్య వర్దనివట్కి రసమాణిక్యము హరతాళ 

ఓ రసము హరతాళ పుష్పము మంజిష్టాది తాళ సింధూరము పీతల భన్మము. 

మండల కుష్ట చికిత్స 

మండలకుష్టమునందు చిత్రకాది లేపమును (ప్రయోగించి ఆతపమునందు 

కూర్చొనిన మండలకుష్టము భేదనమంది విలయమునందును. 

1. చచి, 7/130, 100.101 
2. చచి. 7/135 
3. చచి, 7/80, 108.110, 124.125 
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యు 

ఏడగజాఏ లేవషమ్కు ఫల్గ్వాది లేపము,. కిణ్వాద లేపము. కుస్తుంబురాది 

లేపమ్య పూతీకరంజాది లేషమ ఇవి మండల కుష్టమును శమంపచేయును. 

కనక కఇొంతై లము అభ్యంగము చేసిన ముడలకుష్టము భేదనమగును. 

కృమి, కండు శమించును+! 

సిధ్యకుష్టమునందు కుషా ఏ లేపము చేయుచు ఆతప సేవనచేయుచు ఏడు 

రోజులు (పయోగించిన సిధ్మకుష్టము శమించును. ఈ (పయోగకాలమున 

2 

BN ఏడగజ లేపము సర్హరసలేపమి, మూలక చజలేపము సిధ్మమును శమిం 

చేయును. *£ 

కుష్టమునందు మాంసము కుళ్ళి పకనమగుచున్న కృములున్న నింది క్వాధ 

సిద్ధతై లముకో పురాణ ముద్దయూషము ఆహారముగా ఇవ్వవరెను, లేక అర్కా-ది 

కా్యాధము పానము చేయింపవ వను. 

కృములదే భకింపబడీన అంగములకు కరవీరము విడంగము నూరి 

లేపషము చేయవలెను. గోమూ[తముతో పరిషేకము చేయింపవచను- అన్ని 

ఆహారములంచు విడంగము కలిపి యిచ్చు చుండవలెను. కరంజాది తై లము 

[పయో గించుచు ఇతర దూషిత (వణోక్త చికిత్సలచే ఉపచరింపవలెను.! నింబ 

గోమూూత విశంగ క్వాధపాన స్నానాదులక పయోగింపవ లెను. 

1. చచి 7/8590, 112.116, 122, 123, 126 

2, చచి* 7/117, 127 

3 i) చచి. 7/157 ii) నుచి. 9/51.*3 
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ఉపదంశ ఫిరంగ విషజ త్వగ్వికారములందు హరితాల భస్మము, మల్ల 

భస్యమ్బు తాలసింధూరము, మల్ల సింధూరము మల్లాదివటి మొదలగునవి (పయో 

కొన్ని శానుక యోగములు 

గంధక రసాయనము నారసింహచూర్హము, మంజిష్టాది చూర్ణము, బృహతీ 

సుం జిష్లా ది క్వాధము (శా,సం) --ఇవి అన్ని కుష్టములందును (వయోగింవ 

పచ్చును, 

కండును శమింపచేయు జొషధములు-_తాప్యాది లోహాముు గంధక 
రసాయనము ఆరోగ్య వర్ధనివట్సి ఖదిరారిష  మంజిమాది క్వాధము. 

బాహ్య ప్రయోగము: చర్మరోగ నాశక తై లము 

పామా, కచ్చునందు |పయోగింపదగు జొషధములు 

=భల్లాత కావ లేహ్యము, హరి దా ఖండము. బాహ్య పయోగము=కరవీరాది 

౨ లము, మరిచాది తై లము, 

ద|దు కుష్టమున జొషధములు 

గంధక రసాయనమ్మునారసింహ చూర్ణము, రాజశేఖర రసము-(ఈసా,సం) 

ద(ద్కు కిటిభ, మండల్క పారి భ|దరసము (ర.సా.సం) ఆరోగ్య వర్ణని, ఖది 

రారిష్ష. బృ మరిచాదితై ల బాహ్య పయో గము* 

కిటిభ కుష్టము 

భల్లాతకావ లేహ్యమ్ము విడంగతండుల రసాయనము, గంధకరసాయనము 

చోప చిన్యాది చూర్ణము పంచతి క గుగ్గులు ఘృతము ఆరో గ్యవర్ణనివటి మరచాది 
తైల బాహ్య పయోగము. 

కపాల కుష్టము (Leprosy) కాఠరణర కుష్టము (Nodulor Leprosy) 

గంధక రసాయనమ్ము తాలకేశ్వర రసము బృ వాతర కాంతక లోహము 

తాళక భస్మము కుష్టహరరసము. 

చర్మ కుష్ట. శ్వేత కరవీావి. తై లమువేక బ్బ, మరీచాది తైల అభ్యంగము 
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(౫) 

క్షషతము 

దాతుణమ్యు ఆరుణము (వారుణము) మరియు శ్వి తము యొక్క పర్యాయ 
ములు, 

కిలాసము లేక శ్వితము గూడా త్వగోషమే అగుటచే కుషము యొక్క 
లు 0 

భేదముగా నుండును. 

కుష్టమునకు కిలాసమునకు భేదమేమనగా కిలాసము చర్మమునకు మా[తమే 

పరిమితమై యుండును, కిలానము నందు [సావము ఉండదు. కిలాసమున 'క్లేదము 

గాని కములుత్సన్నమగుటగాని జరుగదు. కిలాసము సాధారణముగా (తిదోష 

జనితముగా నుండును. అపుడపుడు ఏకదోషజముగను ద్వి దోషజముగను 

ఉండును, 

వాతముచే జనించిన కిలాసము మండలాకారముగను, ఆరుణవర్ణ్షముగమ, 

కర్క-శముగను ఉండి ఘరణచే పొట్లువళె రాలును, 
యె దె 

పిత్తముచే జనించిన కిలానసమ ఎరగను కమలప(తముఅవతె నుండీ 

దాహయు క్రముగాను రోమములను నశింపచేయునదిగను ఉండును, 

కఫముచే కలిగిన కిలానము 'శ్వేతవరముగను, స్ని గముగనుు సూలచర్మము 
ణు ఖు ఇ 

తోను కూడియుండి కండూయా క్రముగా నుండును. 

1 (1) దారుణం చారుణం శ్వితం కిలాసం నామభిస్రిభిః 

విజేయం (తివిధం తచ్చ (తిదోషం (పాయశశ్చ తత్ 

దోషే రక్తాశితే రక్తం తామం మాంససమా శ్రితే 

"శ్వేతం "మేదః శ్శితే శ్వితం గురు ఠచ్చోత్తరో త్తరమ్ 

(చచి. 7[113.174) 

(ii) సు.ని. 5 అ, 

కా, (3) 19 



కిలాసము రక్తము నాశ్రయించినచో ర కృవర్ణముగన్కు మాంసమును ఆశ్ర 

యించినచో తా[మవర్లముగను మేదస్సు నా్రయించినచో పూర్తి శ్వేతవరము 
ణు ౯౩ 

గను ఉండును, 

రక్తాశితమున తన్న మౌంస్నాశిత శ్వ్యితము, మాంసాశితమున కన్న 

మేదో ఆశిక శ్వి తము ఉ_శ్తరో త్తర కృచ్చ సాధ్యములుగా నుండును, 

క్వి తములందు సాధ్యాఒసాధ్యత 

శ్రి తమునందు రోమములు శ్వేత లేక రక్త వర్షములో. మారకుండా 

యుండుట తనువుగను, పాండు వర్ణములోను, ఉళ్సన్నమయి స్వల్పకాలము 

మాతమే గడచినదిగన్కు నూతనమైనది, మధ్యలో కొంచెము ఉవ్బినది, శ్వి తప్ప 

మండలములు ఒకదానితో ఒకటి కలువకుండా యున్నవి అగ్నిచే దగ్గమగుటచే 

కలిగినవిగానివి ఇట్టివి సాధ్యముగా నుండును. 

దీనికి విపరీతముగా ఒకదానితో నొకటి కలసిన మండలములు కలది, ఓష్ట 

ములు హ_స్తపాదతలములు గుహ్యాస్థలములు వీనియందు ఉత్పన్న మైనది, అగ్ని 

దగ్గ (వణము నందు ఉత్పన్న మైనది, దీర్హకాలము [కితము ఉత్పన్న మైనది, 

రోమములు ఎరుపుగా గాని శ్వేతవర్హమునకు గాని మారినది ఇట్టివి అసాధ్యము 

లుగా నుండును, 

అగ్ని దగ్గముచే కలిగిన [వణమునకు మిధ్యోపచారములు చేసినను 

శ్వత్రము కలుగును, 

శ్రి తమునక కారణములు _ అ[పీయములగు మాటలు చెప్పుట, దేవత 

లను గురువులను నిందించుట్క విరుద్ధాహారములు పూర్వకృతపాపము- ఇవి 

శ్రి; తమునకు కారణములుగా నుండును 

1 (1) యత్స్పరస్పరతోభిన్నం బహు య్యద్రక్రలోమవత్ 

యచ్చ వర్ష గణోత్సన్నం తత్ శ్వితం నైవ సిద్ధ్యతి (Contd... 
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శిత చికిత్స 

శ్వేత కుష్టము నందు [పారంభమున వమన విరేచనముల ద్వారా బాగుగా 

శోధనము చేయించవలెను. 

విరచనమునశై మలపూ రసము (కాకోదుంబర) గుడముతో ఇవ్వ 

వలెను. విరేచనమునకు పూర్వము బాగుగా స్నేహనము చేయింపవళిను. 

విరేచనానంతరము మూడు దినములు ఎండలో ఉండవలెను. దప్పిక కలిగినచో 

పేయను పానము చేయింపవలెను, 

శ్వి[తము ఉన్న [పదేశమున స్ఫోటములు కలిగినచో  కంటకములచే 
భేదనము చేసి లసీకను (సవింపచేయవ లెను. 

పదునైదు దినములు నిరంతరము ఉదయమున వలపు అసన్క ప్రియంగు 

శతపుష్పాక్వాధముగాని తేక పలాశక్షరము ఫాణితముతో గాని పానము చేయింప 

న లెను, 

ఖదిర జలమును పానము చేయవలెను, ఆన్ని విధములగు కుష్ణ్ట యోగము 

లందు ఖదిరము చేర్చిన అవి శ్వితకుష్టుహరములుగా నుండుమ, 

'అర_క్షలామా తను యత్ పాణు నాతిచిరోత్తితం 

మధ్యావకాశే చోచ్చునం శ్వి, తం తత్సాధ్యయుచ్యతే 

| (చచి, 7/175) 

(11) వచాంస్యపధ్యాని కృతఘ్నథావో నిన్హా సురాణాం (గురూణాః) గురుధ- 

ర్షణంచ, పాప|కియా పూర్వకృతం చ కర్మ హేతుః కిలాసస్య విరోధి 

చాన్నమ్ (చచి. 7/177) 

(iii) చచి, 7/176 



క్తు|దరోగములు 

క్ష దరోగములు అని ఈ (పకరణములో వివరింపబిడ బోవు వ్యాధులకు 

ఈ నామకరణము చేయుటకు ఈ [కింది కారణములు కావచ్చును, 

1, శుదము అనగా స్వల్బము సంక పము అను అర్థము వచ్చును, 

ఈ [పకరణముక వ్యాభుల వర్తన అతి సంకేపముగా చేయదిడుటచేతను దోష 
దూష్యాది విస్తృత వివరణమివ్యక అఘుపుగా వర్షింపఐడుట వలనను వీనికి 

mn +) 

క్షుదరోగములను పేరు వచ్చినది, 

2, స్వల్పమైన హీప్రవులు, లక్షణములు చికిత్సలు కలిగిన వ్యాధులగుటచే 

వీనికి క్షుదరోగములను పేరు వచ్చియండవచ్చును, 

అయినను అగ్నిరోహిణి, వల్మీకము వంటి కొన్ని వ్యాధులు పె సామాన్య 

నిర్వచనమునకు విరుద్ధముగా అనేక హాతవులు లక్షణములు కలిగి సన్నిపాత 

జనితములుగా ఉన్నప్పటికిని ఛతజోగచ్భ న్తి న్యాయమునను గురించి అట్టి 

వ్యాధు చాలా అల్బిముగానుండి అత్యధికమైన సంఖ్యలో ప నిర్వచనము 
తజ నా. స్ట ననుసరించియే యున్నవి కాన యీ వివరణ సమంజసముగా తో ట్ట అగ లి 

AOE ది, 
యూ 

3. పరిశిష్ణ రోగములు. ఏ యితర (పకరణమునందును చేచ్చెటకు వీలు 

కాని వ్యాధులను ఇదు చేద్చటచే ఇని (పథాన మైన వ్యాధులు కౌకప్రోవుదవలన 

(పత్యేకముగా ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఒక ,పకరణము ఏర్పరచవలసినంత ఆవశ్యకత 

లేని వ్యాధులు అగుటనలనను వీనికి త్షుదవ్యాధులని నిరేశింపబడి యుండవచ్చునని 

కొందరి ఉ దశ్యము, 
ద క 
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4. ప్ర విధమైన తార్కిక వివరణను అనుసరింపక ఈ వ్యాధులకు పారి 

భాషిక సంజ్ఞగా “కు దరోగములు” అను నామకరణము జరిగియుండునని కొందరి 

ఉ దెశ్యము. 
ఇ 

5. కుద అనగా భయంకరమైనది అనియు సీచమైనదనియు అర్థములు 

వచ్చును. అగ్నిరోహిణి వంటి భయంకర వ్యాధులు ఫలితము వంటి వదలని 

వ్యాధులు ఇందు వర్లింపబడుటచే వీనికీ పేరు వచ్చినదని కొందరి మతము, 

6. “కు[దాణాం బాలానాం రోగికొ అని బాలురకు వచ్చు వ్యాధులు కనుక 

ఇవి క్షు చవ్యాధు లనబడుచున్నవను ఒక అభిపాయము కలదు. కాని ఇందులో 

బాలుర వ్యాధుఐు ఒకటి రెంటికి మించిలేనందున ఈ అభి పాయము సమంజసముగా 

తోచుటలేదు, 

పారిభాషిక సంజ్జగా ఈ “కుదరో గవ్వలు" అనబడు నామకరణ మివ్వ 

దిడినదను అభి పాయమే సమంజసముగా కనిపించుచున్నది.1 

కుదరోగముల యొక్క సంఖ్య 

చరకస౦పొి తతో శుదరో గములకై (వత్యేకా ధ్యాయము వర్ణింపబడలేదు, 

అయినప్పటికిని ఇతర సంహితాక ర్థ్లలచే కుదరోగ (పకరణములందు వర్ణింప 

బడిన వ్యాధుల యొక్క వరన అచ్చటచ్చట వికీరముగా కనిపించును. 
౬93 రం 

సుశుతుడు తుదరో గములను నలుబదినాలుగు బేధములుగా వివరించుచు 

సమాస ముగా (సంకి ప్తముగా) నలుబడినాలుగనియు వీని సంఖ్య అనంతముగా 

నుండవచ్చునని సూచించెను, 

ననున ల. 

1, మాధవనిదాన 55/1 పె మధుకోళ వ్యాఖ్య, 
ర 
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వాగ్భటుడు ముప్పదిఆరు కుదరోగములను వర్టించెను. న్నుకుకునిచే. -. 

వర్షింపది కిన కొన్ని క్షుదరోగములకు వాగ్ళటుడు నామకరణముబు మార్పు 

చేసెను. ఉదా: ఇంద విద్దమునకు విద్దా అనియు అంథాలజీకి బదుఎ అలజీ 

మొ॥నవి, సుశుతునిచే క్షుడరోగములుగా పేర్కొనబడిన కొన్ని వ్యాధు ౨ 

వాగ్భుటుడు ఇతర [పకరణములలో చేర్చెను, ఉదా: దారుణక్క అరూంషిక'.... 

ఇవి శిరో రోగములలో చేర్చుట; పరివర్తక్క అవపాటిక- ఇవి గుహ్య రోగము 

లలో చేర్చుఐ మొ॥నవి. కొన్ని సుుతుని క్షుదరోగములను వదిలివేసి ఏడు 

కుదరోగములను కొత్తగా చేర్చెను. అవి 1. గర్గభ 2. గన్గనామా 3. రాజికా 

4. (పసుప్తి 5, ఇరివేర్లిక 6. ఉతోఠ 7. కోఠ 

మాధపకరుడు 43 త్షుదరోగములను వర్ణించెను. ఇతడు మహూరిక్క 

విస్ఫోటములకు (పత్యేకాధ్యాయములు ఎర్బ్చరోచి వర్ణించెను, కొన్ని వాగ్భచో క్త, 

సుుళుతో క్త త్ముదరోగములను వదలివేసి నూతనముగా నీలిక్క వరాహవంష్ట౦ అను 

రెండు వ్యాధులను త దరోగములలో చేర్చెను, 

భోజుడు మొదలగువారు మూషికాకర్హ్మ ముషు_కోష్క, ఫలా మొదలగు 

తు దరోగములను కూడా వివరించినట్లు టీకాకారుల వలన తెలియుచున్నది. 

అజగలికా 
రాం 

లక్షణములు : 

స్నిగ్ధర్పర్శతో కూడి చర్మముతో సమాన వర్షము కలిగిన, [గధితముగక్కు 
వేదనారహితముగను ముద్ద సన్నిభముగను కఫవాత దోషములచే ముఖ్యముగా 
బాలురకు కలుగు పిడక అజగర్లికా అనబడును. 

వాలు 

1 స స్నిగ్దా సృవర్షా (గథికా సీరుజా ముద్గశన్ని భాః కఫవాతోత్తితా చేయా 
ల 

బాలానా మజగలి కా; (సు.వి, 13/4) 
c౧ 

ii) అ,హృ.ఉ,.అ, 31/1 
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చికిత్స : 

1. అజగల్లి కలో ఆమావస్థయందు జలౌతచే ర్రమోక్షణము చేయించ 

వలయును, 

2, లేపములు 

అ) శుక్తభస్మమ్యు శుభభస్మముు యవక్షారము జలముతో కలిపి మాటి 

మాటికి లేపనము చేయవలయును, 

ఆ) శ్యామా లాంగలీ పాఠాకల్క_ము లేక 

ఇ) వృషమూల్క విశాలా లేపము గాని చేయవలయును, 

3. కఠిన అజగల్లికయందు (పతిసారణీయ తరము (పయోగింపవల 

యును, 

4. నవీన కంబకారీ కంటకములచే వేధన చేయవలయును. 

5, పక్వ అజగర్లి కయందు [వణములందు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయ 

వలయును.! 

యవ ప ఖ్యా 

కఫవాతముల (పకోపముచే మాంసము నాశ్రయించి యవాకారములో కఠిన 

మెన _గధిత మైన పిడక కలిగిన అది యవ, పభ్యా అనబడును 2 

1 1) తృతౌజగల్లికామామాం జలౌకోభిరుపాదరేత్ శుదక్తిశుఘ్ను యవక్షార 

కరై్మశ్చా లేపయద్మ్భిషక్' (సు, చి. 20/3) 

ii) సు, చి, 20/4 110) చ[కదదత్త 55/12, 

2 i) యవాకారా సుకఠిరౌా (గథితా మౌంససం శితా 

పిడకా రఫవాతాధ్యాం యవ పభ్యెతి సోచ్యలతే (సుచి. 13) 

11) అ.హృ.ఉ, 31 
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చికిత్స ఫం 

1. (పారంభమున సే్టేదనము చేయించవలయును. 

2. లేపము-మణిశిల్క తాళకమ్ము కుష్ట్ర దేవదారు వీని కల్కము లేపనము 
చేయవలెను. 

3. పాకానంతరము భేదనము చేసి వణమువలె చికిత్సింపవరెను. 

అనాలజీ 
అణు 

లషణములు :- 

కఫము మరియు వాతము (పకోపించుటచే ఘనముగా స్టూలముగా ఆమ 

వ గా ముఖ రహితముగా ఉన్నతముగా ఉబ్బెత్తుగా మండలా కారముగా అల్బు 

రికా డాయు క్రముగా నుండు పిడక కలిగిన దానిని అన్హాలజీ అందురు 

వాగ్భటుడు దీనిని అలజీ అని పేర్కొానెను*2 

చికిత్స-యవ(సఖ్యకు చెప్పదిడినట్టుపచ రింపవ లెను. 

వి వృ తా 

లక్షణములు :. 

పిత్తముచే తెరుచుకొనిన ముఖము కలిగి అధిక దాహముతో పక్వ ఉదు- 

1. i) అన్హా లజీం యవ పక్యాం పనసీం కచ్చపీం తధా పాషాణ గర్హభం చైవ 

పూర్వం స్వేదేన యోజయేత్ మనశళ్శిలా తాలకుష్తదారుకలై ్క_ః (పలే 

యేత్ పరిపాకగాతాన్సి శ్రా వణవత్సముపాచరేత్ (నుంచి. 20/5.6) 
ii) అహా, 32/1 

2 i) ఘనామవక్తా9౦ పిడకామున్నతాం పరిమఖులామ్ అంధాలజీమల్పపూయాం 

తాం ఏద్యాతీ కఫవాతజామ్ (సు=ని.అం 13, 

(1) అవ కాం చాలజీ వృ తాస్తోశపూయాధనోన్నతా (అ, హృ,ఉ అ, 313 
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బరము వంటి గుం(డని జ్యరముతో కూడిన పిటక జనించిన వివృతా యన -- 

బడును. 

చికిత్స ఫం 

1, పి తజ వినర్పమునందు చెప్పఖడిన విధముగా ఉపచరింపవ లెను. 

2, మధురౌషధ సిద్ధఘమృతముతో రోపణము చేయవలయును,2 

క్ర చ్చ పెకా 

లక్షణములు :- 

. కచ్చప పృష్టమువంటి ఉబ్బె తుగన్తు కఠినముగను ఉండు (గంధులవ లె 

నుండు పిడకలు ఐదు లేక ఆరు కఫవాతములచే జనించిన కచ్చపిక అనబడును** 

1. 1) వివృతాస్యాం మహాదాహాం పక్వోదుమృరసని్నిభామ్ వివృతామితి తాం 

విధ్యాత్ పిత్తొత్దాం పరిమండలామ్ (ను.ని*అ, 13) 

11) పి_ల్రేన పిటికా వృ త్రాపక్వోదుంబర నన్ని భా 

మహాదాహజ్వరకరీ వివృతా వివృతాననా (అ.హృ.ఉ.అ, 31) 

2, i) వివృతా మిం[దవృద్ధాం చ గర్భఖీం జాలగర్హభమ్ ఇరెవిల్లాం గస్టనామ్నాం 

రక్షాం విస్నోటకాం స్తథా పి త్తజస్య విసర్పస్యకియయా సాధయేద్భిషక్ 

రోపయేత్సర్చిషా పక్వాసిద్ధేన మధురౌషధై ౪ (ను.చి, 20/7.8) 

li) అ, హృ*డ, 32/5 

3 1) (గంథయః పంచ వా షడ్యా దారుణాః కచ్చపోన్నతాః కఫానిలాభ్యాముద్భ్ఫూ 

తాం విద్యా త్తం కచ్చపమితి (సుని. 13) 
11) (గంథభయ్య పంచ వా షడ్వా కచ్చపీ కచ్చపోన్నతాః (అ= హ్మా- ఉం 31) 
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1. ర_్తమోక్షణము 

2 "స్వేదనము 

3. అపతర్చుణము 

4. లేపము-శిగు దేవదారు కల్క్మముతో లేపనము చేయవలయును. 
ర. యవ్యపఖ్యయందు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవలయును. 

వల్మీకము 

హ_న్హృ పాదతలములంద్కు సంధులందు, (గీవమునంచు లేక జతూర్ద్య్వ 

(పదేశమునందు కఫము పిత్తముల వలన (వాగ్భృటానుసారము సని ఎసౌతముచ్చే 

అనేక శిఖరములతో కూడి ఎత్తుగా వల్మీక ఆకారములో నుండి (గంధి మెల్ల 

మెల్లగా వృద్దిచెందుచూ తోద క్షేదమ్యు దాహము కండూలతో కూడి ముఖము 
.(రంధముతో కూడియున్న చో అట్టి (గంధి వల్మీకమని అనబడును.2 

చికిత్స ఫ్ 

1. శస్త్ర చికిళ్స-వల్మీకమును శస్త్రముతో చేదించి ఇెరిముతోగాని అగ్నితో 
గాని దహింపవలెను, 

1, 1) ర క్రావ సేకై రృహుఖిః 'స్వెదనై రపతర్ప్చణై ః జయేద్వ్విదాదారికాం లేహష్య 

కి గుదేవ [దుమోదృవై * పానసికాం కచ్చపికామనేన విధినా భిషక్ 
(చద. ర5 [5.6 

11) నుచి, 20/56 

2.1) పాణి పాదతలే సంధౌ గీవాయామూర్ధజ[తుణి (గంధివం ల్మీకవధ్యస్తు శనై 8 

సముపచీయశే॥ తోద క్లేద పరీదాహకండూమద్భిర్వణై ర్వృతః వ్యాధి 

ర్వల్మీక ఇల్యేష కఫసి త్తానిలోదృవః (సుని. 13) 

ii} అ.సం,డ, 36 
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2, శోధన రోపణలు-అర్చుద చికిత్సలందు చెప్పబడిన విధిననుసరించి 

(వణమును శోధించి రోపణ (కియలు చేయవలయును. 

3. అతివృద్ధిని పొందిన వల్మీకములను మర్మస్థానమునందు లేనిచో ఈ 

[కింద విధముగా ఉపచరింపవ లెను. 

అ) సంశోధనము 

౪) ర_్రమోక్షణము 

ఇ) కుళుణ్ణాది ఉపనాహము కట్టనవను. 

ఈ) పాకమును పొందినట్టు నిర్ణయించి ఛేదనముచేసి డాహకర్యచేయ 

వలయును, 

ఉ) దూషిత మాంసమును శోధనచేని |పతిసారణ త్షంము (ప్రయోగించి 

[వణమును శోధనమైన తర్వాత రోపణ[కియలు చేయవలయును. 

ఊ రోపణము కొరక నింబ త్రై లము (పయోగింపవలయును.కీ 

వల్మీకమునందు అసాధ్య లక్షణములు 

బాగుగా వృద్ధినొందినద్హి అనేక ఛిదములతో కూడినద్కి పాణి పొదము 

లందు జనించినద్సి మర్మలందు జనించినది, శోధతో కూడినది అగు వల్మీకము 

అసాధ్యము కనుక వర్ణింపవ 3ను.చీ 

1, Ly శ స ంణతోత్కృత్య వల్మీకం కొరాగ్నిభ్యాం (పసాధయేత్ విధానేనార్చు 

దో క్షేన శోధయిత్వా చ రోపయేత్ వల్మీకంతు భవేద్యస్య నాతివృద్దమ 
మర్మజమ్ త తసంశోధం కృత్వా శోణితం మోక్షయేద్భిషక్ 

(సు* చి. 20/18-49) 

i) సుచి. 20 [50.56 111) చందం 55 /9-10 

2. 1) పాణిపాదోపరిష్టాత్తు ఛ్నిదెంర్చుహుభిరావృతమ్ వల్మీకం యత్సళోవం 
చ్చి లాటి చ 

స్వాద్వర్హ్యం తత్తు ఏజానతా (సు.చి.20/56). 

11) (పవృద్ధం సుబహుచ్చి[దం మర్మజిస్టితమ్ వల్మీకం హస్తపాదే చ 

వర్షయేళ్ (అ= హృ.ఉ. 32/8) 
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ఇం|ద విధము 

కూడి వాత త్త (పకోపముచే జనించిన అది ఇం|[ద విద్ధము అనబడును, 

అ ని "పేర్కొనెను*,1 కఫవాతజమనెను.) 

చికిత్స - విపృెతాకు చెప్పిన విధముగా ఉపచరింపవలయును, 

పనసికొ 

లక్షణములు $- 

కర్ణమునకు పెనగాన్కి అన్ని వై పులాగాన్తి లేక పృష్టమునగాని కఫ [3 Qs Cn లు 

వాతములచే తీవ వేదనాయు క్రమైన కమల కందమువంటి ఆకారముగల పిడక 

జనించిన అది పనసికా అనబడును,? 

చికిత్స అ కచ్చుపికౌకు చెప్పబడీన విధముగా ఉపచరింపవ వను 

గ ర్త ఖకా 

లక్షణములు :. 

గుం డముగన్సు గోళాకారములోను, ఎత్తుగను కొంచెము ర_క్తవర్లములో 

1. 1) పద్మపుష్క్టరవన్మ ధ్వ్యే పిడకాభిఃసమాచితామ్ ఇందవిద్ధాం తు తాం విద్యా 

ద్వాతపిత్తొత్రితాం భిషక్ (సు,ని* 13) 

11) యా పద్మకర్ణికాకారా పిటికా పిటికాచితా సా విద్దా కఫవాతాభ్యాం 

(అ.సం.+ఉ. 36) 

2, పే కర్గాపరిసమంతా ద్వాపృ షె నా పిడకో[గరుక్ శాలూకవత్ పనసికా తాం 
ణు అ సు 

వధ్యాచ్భక్త్సేష్మ వాతజం (సునని. 13) 

11) అ.సం.ఉ 36 
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ఉండి వేదనతో కూడిన పిటకలతో నిండిన మండలము వాతపి త్రములచే జనించి 
అది గర్లభికా ఆనబడును.! వాగ్ళటుడు దీనిని గర్షభీ అని పెర్కొ-నెను. 

ఠి వ్ 

చికిత్స ర్ం వివృతాకు చెప్పిన విధముగా చికిత్సింప వలయును. 

పొషాణ గర్హభము 

లక్షణములు :. 

హనుసన్గియందు కఫ వాతములచే అల్పవేదనతో కూడిన కఠినమైన శో, 

జనించిన అది పొషాణ. గర్భభము అనబడును ౫ 

చికిత్స ఫ్ 

యవ (_పఖ్యకు చెప్పబడిన విధముగా చికిత్చింపవ లెను. 

జూల గర్భభము 

లక్షణములు 3. 

విసర్పమువలె |పసరించునదియ, పాకరహితముగానుండి దాహముతోన 

1. i) మండలం వృ త్రముత్సన్నం సర క్షం పిడకాచితమ్ రుజాకరీం గరాభ్ళికా, 

తాం విద్యాద్వాతపి త్రజాం (మా.ని. 55/9 

il) తాభ్యామేవ చ గర్లభీ మండలావిపులోత్సన్నా సరాగపిడకాచితా 

(ఆ.హృ.ఉ. 31 

2. ఫ్రే హనునంధౌ సముద్భూతం గోధమల్చరు జం స్థిరమ్ పాషాణ గర్గభం 
విధ్యాద్యలాస పవనాత్మకమ్ (సు.ని. 13 

11) ఆహృ.ఉ. 31 
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" జ్వరముతోను కూడిన తను శోధ పి త్రముతో జనించిన అది జాలగర్ధభము ఆన 
బడును,!' 

చికిత్స :- 

1. లంఘనము 

2 ర్త మోక్షణము 

3. రూకత్షణము 

4, శోధనము 

ర్, ధాతీ (ప్రయోగము 

6. శీకల [పదేహములు___వీనితో ఉపచరింపవ లను. 

_ సుకుకుడు వివృతాకు చెప్పిన చికిత్సలనే చేయవళనని పేర్కానెను.3 

ఇరి వేల్లకము 

లక్షణములు :. 

శిరస్సునందు మూడు దోషములు (పకోపించుటచే వృ త్తముగనుు ఉగ 

క జ. 

1, i) విసర్పవత్ సర్పతి యోదాహ._జ్వరకర స్తనుః అపాకః శ్వయధుః 

పిత్తాత్ సజేయో జాలగర్హభః (సు,ని, 13) 
11) దో షైః పిత్తొాల్పణార్మందౌర్విసర్పతి విసర్పవత్ శోధాఒపాకస్త 

నుస్తా[మో జ్వురకృజ్ఞాల గర్దభ, (అ.సం.ఉ, 36) 

2. విలంఘనం రక్తవిమోక్షణం చ విరూక్షణం కాయవిశోధనం చ 

ధాతీవయోగాన్ శిశిర (పదేహాన్ కుర్యాత్సదా జాలకగర్థభస్య 

. (అం.హృ*ఉ, 32/6) 

3, సుచి, 20/7.8- 
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వేదనతోను జ్వరముకోను కూడిన పిడక జనించిన అది ఇరివేల్లికము అన 

బడును. 

చికిత్స 

వివృతా యందు వివరించిన నిధముగా చికిత్సింపవ లెను. 

కక్ష 

అక్షణములు :.' 

దాహు పార్శ్వమున కక్ష (చంక) యందు పిత్త [(పకోపముచే వేదనతో 
సాడిన నల్లని పిటకలు జనించిన ఆది కకయనబడును. సూక్ష్మమైన లాజలవంటి 

పిటకోలు కక్ష సమీపమున వాత పిత్తములచే జనించునని వాగ్భటుడును, యజ్ఞోప 

ఏతమువ లె వాతపి త్రములచే పిడకలు అనేకము జనించునని చరకుడును వర్షిం 

చిరిం2 

హెర్పస్ జోష్టర్ (Herpes Zoster) అను వ్యాధియందు ఈ విధమైన 

అక్షణములు కలుగును. ఇది ఒక వైరస్ వలన కలుగు వ్యాధి. నాడీ తంతువులను 

దూషింప చేయ పిటకలు వరుసగా జనించి వేదనను నాడీ వేదనను కలిగించును 

జ్వరము [ప్రారంభములో ఉండును, 

కే 1) పిడకా' మృ_క్తమాంగస్ఫా వృత్సాముగరుజా జ్వరామ్ సర్వాత్మికాం 

సర్వలింగాం జానీయాదిరి వేల్లికామ్ (ను.ని. 13) 
li) (తీలింగం పిటికాన్ఫత్తా జ(తూర్జ్వమిరి వేల్లి కా (అ.సం,ఉ, 36) 

2 iy బాహుపాశ్వసి కక్షాసు కృష్ణాస్సోటాం స వేదనామ్ పిత్తపకోపా 

సంభూతాం కక్షెమితి వినిర్దిశేత్ (ను.ని. 13) 

11) కళేతి కక్షసన్నేమపాయోదేశేమ సాఒనిలాత్ పిత్సాద్భవంతి పిటికా 
సూక్ష్మ లాజోపమా ఘనాః (అ.హృ+ఉ, 31) 

111) యజ్ఞోపవీక (పతిమాః |పభూతాః పిత్తానిలాభ్యాం జనితాస్తు కమెః 

(చచి. 12) 
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చికిత్స క 

వివృతాకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవ ౮ను. 

విస్పోటకము 

'వేరుగా వివరముగా వర్హింపబడినది ల 

అగ్నిరోహిణీ 

అక్షణములు :. 

మూడు దోషముల యొక్క (పకోపముచే కక్షమునందు అగ్నితో కాలి 

నపుడు కలుగు బొబ్బవంటి అంకర్ణాహము జ్వరముతో కూడిన దారుణ మైనటొబ్బ 

జనించిన అగ్నిరోహిణీ అనబడును. ఈ వ్యాధి అసొధ్యముగా నుండును. ఐదు 

ఏడు పద్వి లేక పదిహేమ రోజులలో మనుజుని చంపును.! 

ఈ వ్యాధి "పేగు వ్యాధి వంటిది కావచ్చును. 
౧ 

చికిత్స :- 

అసాధ్యమగుటచేత దు_స్తరమని చెప్పి వివృతాకు చెప్పబడిన చికిత్సలే 

చేయు చుండవలయును.2 

1. i) కక్షైభాగేష సోటో జాయంతే మాంసదారణాః అంకర్జాహ జ్వరకరా 

దీ ప్తపావవకసన్నిభాః సపాహాద్వా దశా హాద్యా పడొద్వాఘ్నంతి మానవమ్ 

తామగ్నిరోహిణీం విధ్యాదసా ధ్యాం సన్నిపాతతః (సు.ని. 13) 

ii) మలై 8 పితోల్చణౌః స్ఫోటా జ్వరిణో మాంసాదారణాః కక్తొభాగేష 

జాయంతే యోఒగ్నియాభొః సాఒగ్నిరోహిణీః పంచాపహాత్ స_ప్తరాతాద్వా 

షక్షాద్యా హంతి జీవితం (అ.సంఉ, 36) 

2. పిత్తవినర్పవ త్తద్వత్పత్యావ్యాయాగ్ని రోహిణేమ్ (అహృ- 32/5) 

కా. (3) 20 
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లక్షణములు :. 

పిత్త [పకోపముచే చర్మముపై కకయందు చెప్పబడిన విధముగా వేదనా 

యుక్తమైన బొబ్బవంటి పిటక ఒక్కాటియే జనించిన ఆది గన్టనామా అనబడును! 

చికిత్స ఫ్ 

వివృతాకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవలెను. 

చిప్పరోగము 

లక్షణములు :. 

పిత్తము వాతము |పకోపించి నఖము యొక్క మాంసమును ఆశయించి 

దాహము పాకముతో కూడిన శోధను కలిగించును. ఈ వ్యాధిని చిప్పమ్ము ఉప 

నఖము, లేక అక్షతము అందురు.2 

ఇది వ్రిట్లో (Whitlow) అనబడును. 

చికిత్స [ల 

1. ఉష్ణ జలముచే సేకము చేయించవలయును, 

1. i) ఏక్రమేవం విధాం ద్భుష్టా పిటికాంస్ఫో టాసంనిభామ్ త్వగ్గతాం 

పి త్తకోపేనగంధనామాం (ప్రచక్షతే (సుని. 13) 

11) తాదృశీ మహతీ త్వేకాగంధనా మేతి కీరితా (అ.సం.ఉ. 36) 

2.  నఖమౌంసమధిజ్ఞాయ పిత్తం వాతశ్చవేదనామ్ కరోతి దాహపాకౌ 
చతంవ్యాధిం చిప్పమాదిశేత్ తదేవాకొతరోగాఖ్యం తథో పనఖలిత్యపె 

(నుని, 13) 
11) కుర్యాత్ పిత్సానిలం పాకం నఖమాంసోనరుగ్గ్వరమ్ చిపృమక్షతరోగం 

చ విద్యాదుపనఖం చ తమ్ (అ. సం+ఉ, 36) 
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2, దూషిత మాంసమను ఛేదించి ర క్త్రమోక్షణమును చేయించవలయును, 

3. చక్ర తై లము లేపనముచేసి సర్గ చూర్ణమును చల్లి బంధనము చేయ 

వలయును. 

4. ఈ కియలచే శమించనిచో సిద్ధ తై లముల తోరోపణము చేయవ3ెను.! 

5, లేపములు---(అ) కృష్ణ లోహపాతలో హరిదా స్వరసముతో 

నూరిన అభయా కల్కము తయారుచేసి దానిని పునః పునః లేపనము 

చేయవ లెను. 

(౪) టంకణముతో ఆస్మ్ఫోతా మూవఐమును నూరి లేపనము చేసినను 

చిప రోగము శమించును.2 

6. శోధనములు చేయించి ఉష్ణము శమించిన తదుపరి శస్త్రకర్మ చేయవలె 

నని వాగ్భటమతముబే 

కునఖము 

అక్షణములు :- 

ఆభఖిఘాతముచే నఖము దూషింపబడీనచో రూక్షముగన్సు కర్క-శముగను 

నలుపుగను అయినచో దానిని కునఖము అందురు. 

1, చిష్యమువాంబు నాసి కముత్యుత్య (సావయేద్శ్భిషక్ చకతె లేనచాభ్యజ్య 
మా — ఓ... 

సరచూరేన చూర్రయేత్ బనేనోవచరేచెన మళక్యం వహ్నినాదహేత్ 
జ రా వ! a) CE 

మధురౌషధసిద్దేనతత వైలేన కోపయేత్ (నుచి. 2 )/9. 10 

2. చంద, 55/20 

3. _ చిష్యంశుద్ద్యా జితోష్మాణాం సాధయేచృస్త్రకర్మణా (ఆ.హ,ఉ. 32/12) 

4, 1) అభిఘాతాత్ _పమష్టోయోనభో రూకోఒసితాఎఖ5ః భవేశ్తం కునఖం 

విధ్యాత్ కులినమితి సంజితమ్ (సు.ని. 13) 

li) అ.నం.ఉ, 66 
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చికిత్స స 

చిప్పమునకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయ వలయును, టంకణ  లేపనమ్ము 

శుష్క టంకణ చూర్ణము నకొంతరమున పూరించుట విశేష గుణకారులుగా 

నుండును ,] 

అనుశాయి 

కఫ [ప్రకోపముచే గంబీరధాతువులందు స్వల్వమైన శోధముతో కూడి 

చర్మమునకు సమానమైన వర్హములలో పె భాగమునను ఆభ్యంతరభాగమున 
పొకము చెందునదిగను ఉండు పిటక జనించిన అది అనుశాయి అనబడును, 

కఫజ విద ధికి చెప్పబడిన విధముగా చికిత్సింపవ లను ౨ 

పిదారికా 

లక్షణములు ; 

మూడు దోషములును (పకోపించుటచేక కత్తయందు వంక్షణసంధభులందు 

విదారీ కందమువంటి వృ తాకారముగను ర క్రవర్ణ్హముగను ఉండి (తిదో షలక్షణము 

లతో కూడిన (గంధి జనించును, ఈ వ్యాధిని విదారికా అందురు! 

వు ళా 

1. ఛై.రః 
2. గంభీరామల్చ్బసంరంభాం సవర్ణాముపరిస్థితామ్ కఫాదంతః (ప్రపాకాం తాం 

విధ్యాదనుశయీం భిషక్ (సు.ని, 13/22) 

3+ ఉవదరేదనుశాయీ శ్లేష్మవిదధివ ద్భిషక్ (సుచి. 20/11) 
4. 1) విదారీకందవద్వత్తాం కత్షావంక్షణసంధిమ రకాం విదారికాం విధ్యాత్ సర్వ 

జాం సర్వలక్షణామ్ (సుని. 13) 

ii) అ.సం+*4ఉ. 36 
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కఫవాతములచే జఎంచి జన్టర నసహికముగా నుండునని చరరుని మఠము. 1 

5 

. స్వేదనమ్ము అభ్యంగము, విమాపనము చేయన 3ను. 
I) 

2 లేపముచలు--నాగవ్ఫ తిక పునర్నవ్క దిల్ప్వమూల కల్కళ పము. 

(వణరూపము చెందిన సంశోధనము, రోవణార్థము మఘరక చవ్య 

9 అలీ అగు సిద్ద తైల (ప్రయోగము, 

4. రకమోక్షణము-అపక్య విదారికా యందు (పచ్చనము దాస్టిరాగాని 

జలొక ద దాషారాగాని ర _కమోక్షణము చేయించవలయుసు. 

5, లేపనము -అజకర్ల, పలాశమూల కలము బేపనము చేయవ? 

6. పక్వము చెందిన విదారికను శస్త్రముతో విదారణముచేసి పదోల్క నింబ 

డిలకల) గ్రామునందు ఘృుతముక అపి చేపసముపేసి బంధనము చేయ 

వ వను, 

7. మీర 

చేయన్: లెను, 

5, రోపణ క్రియలచే ఉపచరింపవ ను*2 శేవ్మగంధివ౮ oR 

జసిరనిషితా వంత్నేబు కక్షశా యావార్రిర్నిర ర్రిః శఈతనాఒజఒయకతా చ పిదారి 

కాసా కఫమాపకాఖ్యాం (చచి. 22) 

విదారికాం సమవ్వుజప్ట ప సస్టన్నాం విమావ లేవయేత్ సగవ్వ్చు తికదరాణూ 
వ చ వో 

జావ = టా వె ల 
వీల మూర 8 సుఎష్ తె ;వణభధావంగతాయాం వా కతా 

(ఆక అనా (nn 

(కియామ్ రోవణారం పొతం త అంఠషాయపధుర శతకము (పచ్చా 
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వ౭నని వాగ్ళటాభి పాయము! అపతర్పణ చికిత్సలు చేయవలెనని 

చ్మకదత్తుని మతము.? 

శర్శ్మ.రారుదము 

(పకోపించిన కఫవాతములు మాంసము, సిర్హా స్నాయువులు మరియు 
మేదస్సును పొంది దానిని దూషింపచేసి (గంధని కలిగించును. ఆ (గంధి 

పాకము చెందినపుడు పగిలి దానినుండి మధు ఘృతము, వసలవంటి (సావము 

కలుగును. అట్టి ధాతుకయముచే వృద్ధ ((పకోపము) పొందిన వాతము మాంన 

మును శోషింపచేసి (గధితముచేసి శర్కరను (శర్క-రవంటి స్థితిని) ఉత్పన్నము 
చేయును. క్లీన్నమై దుర్గన్భయు క్రమైన నానావర్హములతో కూడిన రక్తము సిరల 

ద్వారా (సవించును, ఈ వ్యాధిని శర్క-రార్బుద మందురుఃి 

చికిత్స: 

మెదోజ అర్చుదమున చెప్పబడిన చికిత్సలచే ఉపచరింపవలెను.4 

1. అ.హృ.ఉ. 32/7 

2. చద. 55/6 

3. i) (పాష్యమౌాంససిరాస్నాయు; శెష్మా మేద స్తధాఒనిలః (గంధింకుర్వుంతి 

భిన్నో 2 క్సామధుసర్చిర్వనానిభమ్ (సవత్యాస్తాావమత్యర్ధ త్యతవృద్ధి 

గతో ఒనిలః మాంసం విశేష్య (గధితాం శర్క-రాం జనయేత్ పునః 

దుర్గంధం క్షి న్నమత్యర్థం నానావర్ణం తతః సిరాః |నవంతి సహసారరక్తం 

తద్వ్విధ్యా చృర్కరార్చుదమ్ (నుని. 13) 
ii) అ సం,ఊ, 33 

శ చే ౬ ముదపిధానేన సాధయచ్చుక మ్ రార్నుదమ్ (సు+చి, 20/17) 
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పొమా, విచర్చిక, రకన 

ఈ వ్యాధులు కుష్ట |పకరణము నందు వివరింపబడినవి. 

చికిత్సలు: 

ఈ వ్యాధుల చికిత్స కుష్టో క్ర విధిననుసరించి చేయవలయును. 

ఈ (కింది లేపషములు [పయోగింపవలెను. 

1. మధూచ్చిష్టము, శతాహ్వా, గౌరసర్షప లేపము. 

2. వచా, దార్వీసర్గప లేపము. 

3, కరంజ తై లము. 

4. కటు[దవ్య (పిష్పల్యాది గణ (దవ్య) సిద్ధసార తైలము, 

వీనిలో తగిన లేపనము (పయోగించిన హితకరముగా నుండును. 

పాదదారి 

లక్షణములు : 

అధికముగా తిరుగుచుండుటవలన (పకోపించిన వాతము అత్యంత రూక్ష 

త్వమును పొందిన పాదతలమునందు వేదనతోకూడిన పగుళ్ళను కలిగించును. 

ఈ స్థితిని పాచదారీ అందురు, ఇది రేగడ్స్ (Rhagades)5 తుల్యముగా 

నుండును,2 

1. ఏ కచ్చూం విచర్చికాం పామాం కుష్టవత్సముపాచ రేక్ లేవశ్చ శన్యతే సిక్ట 

శతాహ్వాగౌరసర్షి పైః (సుచి. 20/17) 

11) సు చి, 20/18 

2, పరి కమణశీలస్య వాయురత్యర్థరూ కయో: పొవయో:ః కురులే దారీం సరు 

జాం తల సం(శితామ్ (సుని. 13) 



312 కాయచికిత్స 

1. పాదమునందలి సిరను వేధనముచేసి అశుద్ధ రక్తమును (సవింప చేయ 

2, స్నేహ స్వేదములు చేయవలెను. 

3. లేపములను అభ్యంగమును చేయవ రను. 1 

అ) మధూచ్చిష్టమ్యు వస్క మజ్జ, సర్హచూర్లముు ఘృతము యవక్షారము, 

౫ రకము కలిపి లేపనము చేయవ ను, 

ఆ) సర్హరిసము, 'సై ౦ంధవలవణము మధు ఘృతము కటుతై లముతో 

కలిపి మర్చించిన పొదదారి శమించును. 

ఇ ఉహఫోదికాది క్షొరతె ల లేసనము (చ కద శ్ర. 

ఈ గుడు లవణ, ఘృత్వ తింతిడీకమూల ద్విగుణ గోమూత్రంతో 

మర్దించి లేపసము చేసిన విపాడిక్క పాడదారిశమించును. (ఛై .ర) 

కదరము 

అక్షణములు ; 

పాదతలమునందు రాణ్య ముళ్ళు మొదలగు వానిచే అభిఘాతము కలిగి 

నపుడు మేదస్సు మరియు ర_క్తగత దోషములచే కీలమువంటి మధ్యలో ఉబ్బెత్తుగ 

కాత 

కేం 1) పాదదారీదు చ సిరాం వ్య గధథయే త్రీలశ్ స్నేహ స్వెదోపపన్నా తు 

చ అల 
పాదొ చారేషయేనుుహు 8 మధూచ్చిషన నామజ్దమృతజిరై ర్విమి శితై 8 

(చంద, 55/11) 

కల్లి న. ఆ 0! లల 
పే సుచి 20/19 0) 
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గానీ లేక నిమ్నుముగా గాని ఉండి కఠినముగను, [సావ వేదనలతో కూడినదిగను 

ఉన్న చిన్నదగుబదర సమాన గంధి ఉత్పన్న మగును. దీనిని కదరము అందురు! 

ఈ వ్యాధి ఆనె (Corn) అనబడును, 

చికిత్స: 

శస్త్రముచే ఛేదించి అన్నత _ప్ప తైలముచే దగ్ధకర్మ చేయవలెను. 
nn 

అఆలనకము 

దూషిత మైనటువంటి కర్షమము (బురద) యొక్క. స్పర్శవలన పాడ 

అంగుణులకు మధ్యలో కండు, దాహము వేదనలతో కూడా క్రేదము (ప్రాపినప్ష 

గుట్ర కలుగును. దీనిని అలసకము అందురు, ౨ 

ఈ స్ట్తి చిలిబ్బై న్ (Chiliblainy కు తుల్యముగా నుండును. 

పాదమును కాంబికముతో బాగుగా వఇెళనము చేసి నింబ్క తిల కాసీసు 

తాళక్క నై ౦ధవ-వీనికల్క_మునుగాని లేక లాక్షారసము హరీతకీ కల్కము కలిపిస 

ఆతా 

1. _ శళర్కరోన్మధిలే పాదేక్షతే వా కంటకాదిఖిః మేదో రక్తానుగౌశెప 

దో షేర్వాజాయతశే నృవామి సకీలకలినో [(గంధిర్నిమ్నమధ్యోన్నతో ఒపిఐ 

కీలమా(క్రఃస సరుక్ (సావీజాయళే కొదరస్తు సః (సుని, 13 

ii) అ.సం.ఉ* 36 

2, ఏ ఉద్దృత్యదగ్గ్వాస్నే హెనజయేత్కదర సంజ్ఞకమ్ (సుచి, 20/23) 

ii) అ,హృ.ఉ. 32/11 

3, iy 8 రి న్నాంగుల్యంఠతరౌ పాది కండూదాహరుగన్ని వరే దుష్టకర్షమ 

సంస్పర్శదలసం తం వినిర్షిశేత్ (సుని, 13; 

ii) అ.సం.ఉ 36 
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లేపనమును గాని పయోగింపవలయును, ర_క్రమోక్షణము చేయించవలయును. 

కంటకారీ రససిద్ధ సర్షపతై ల (పయోగము చేయవరెను. కాసీసమ్కు గోరోచనము 

మణి శిల-వీని చూర్లములతో అవచూర్లనము చేయన లెను.! 

పటోలాదిలేపము లేక కరంజ బీజాదిబేపనము చేయింపవవెను.2 

ఫాలిత్యము - ఇం|దలు ప్రము 

లక్షణములు ః 

శీరస్సునందలి రోమకూపములందు దూషిత పిత్తము వాతముతో కలసి 

చేరి కేశములను రాలిపోవునట్లు చేయును. తదుపరి రక్త సహితమైన కఫము 

రోమకూపములను అవరోధింపచేయును. అందుచే కేశములు ఉత్పన్నము కాలేవు, 

అట్టి వ్యాధిని ఇం|దలు ప్రమనియు, కాలిత్యమనియు , రుహ్యా అనియు అందురు.3 

ఇం[దలు_ప్పము అనగా బట్టతల లేక ఎలో పెషియా (1096012) అన 

దిడును*ః 

1, i) పాదౌ సిక్త్వాఒఒరనాశేన లేపనం హ్యుల సేహితమ్ కల్కీకృతై ర్నింబ 

తిలకాసీసా లేస్సనసి౦ధవి 8 లాకెరసోఒభయావాపికార్యం స్వ్యా(దక్త 

మోక్షణమ్ (సు-చిః 20/21) 

ii) నుచి. 20/౬2 

2 చద. 55/1417 

3 i) రోమకహాపానుగం పిత్తం వాలేన సహమూర్చితమ్ (పచ్యావయత్రి రోమాణి 

తతా; శెష్మా సశళోణితః రుణద్ది రోమకూపాంస్తుతతో ఒ న్యేషామసంభవః 
అ 4 కా ఎచ్ జో fs, తచిం|దలు _ప్పం షొలిత్యం రుఖ్య్యూతి చ విభావ్యతే (సు ని 13) 

ii) అ,సం.జఉ, 27 
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చికిత్స : 

స్నేహనము, స్వేదనము చేయించి సిరావ్యధనము ద్వారా ర_క్రమోక్షణను 

చేయింపవ రేను. ర_క్తమోతకానంతరము (కింద చెప్పబడు లేపములు అభ్యంగ 

ములు (పయోగింపవ లెను. లేక గాఢముగా (పచ్చానము చేసి గుంజాకల్కాాది 

లేపములు (పయోగింపవ3ను.* లేక రసాయనములు (పయోగింపవళను. 

లేపములు - అ) మరిచ్క మణిశిల, కాసీనమ్ము తుక్సము నూరి లేపనము చేయ 

వ ఇను. 

ఆ) తగరము దేవదారు కల్కము లేషము చేయవలను. 

ఇ) మాలత్యాది తై లము అభ్యంగము చేయించిన ఇందలు_ప్త్రము 

దారుణకము శమించును.? 

ఈ) గాఢముగా (పచ్చానముచేసి గుంజాకల్క_మును మాటి మాటికి 

లేపనము చేయచుండవ లెను. దినిచే త్వరగా 'కేశములుత్పన్న 

మగును. 

ఉ) ఏనుగు దంతమును భస్మముచేసి రసాంజనము కలిపి లేషము 

చేసిన అరచేతులందు గూడా వెం టుకలుత్సన్న మగు నంతటి 

విశేషముగా ఈ యోగము పనిచేయును, 

బు కర్కశ పతములతో ఘరణచేసి మరిచ చూరమును రుది.; 
రు ణు రు 

ఇం[దలు_ప్తము శమించును. 

1. ఇందలు_పై సిరాం మూర్నిస్నిగ్ధస్విన్నన్య మోక్షయేత్ కలె ,.సృమర 

చై ర్పిహ్యాచ్చిలాకాసీ సతుత్ణకై * కుటన్నటాదారుకలై ్క_ర్లేపనం వా [పళ 

స్యతే [పచ్చయిత్వాఒనగాఢం వా గుంజాకలై్కై- ర్ముహుర్ముహుః లేపయేదు 

పళా న్యర్ణం కర్యాద్వాపి రసాయనమ్ (సు.చి. 20/24.25) 

2 ను. 20/26 
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బూ) భిల్లాతకాది లేపముగాన్సి మధుకాది లేపముగాన్కి న్నుహ్యోాది 

తె లముగాని, ఆదిత్యపాక గుడూచీ తెలముగాని శిరస్సుపై 

అభ్యంగముచేసిన ఇం|దలు ప్పమ్ము ఖాలిత్యము శమించును. 

భారిత్య - చికిత్స 

అజాదుగ్గము, రసాంజనము, పుటదగ్గగజదంత భస్మముతో కలిపి లేపనము 

చేసిన 7 రోజులలో కేశములు పెరుగును.! 

దారుణకము 

లక్షణములు ః 

కఫము. వాతము |పకోపించుటచే కేశభూమియందు కారఠిన్యత్క కండు 

సు_ప్రత, రూకత కలిగి పగులుటచే కేశములు రాలిపోపు చుండును. ఈ స్టితిని 

దారణకము అందురు. సూక్ష్మమైన చర్మన్ఫుటనము కలుగునని వాగ్భటమతము,2 

చికిత్స థి 

1. చ(కద త్త 55/95-107 

0, i) దారుణా కండురారూ కొ కేశభూమి 8 (పపాటయతే కఫవాత పకో పే విధ్యాద్దా 

దుణకం తు తత్ (సు.ని* 13) 

11) అ.హృ+ఉ, 23/23 
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శిరస్సునందు (ప్రషెళశనము చేయుటకు కో | దవతృణ వారజలము ఉపయో 

గింపవ౫ను.] 

లేప అభ్యంగాదులు :- 

1) కాంజికమున నాన్చిన మాషములను నూరి లేపనము చేసిన దారుణకము 

శమించును. 

2) [పియాలవీజాది లేపము 

3y § సీళోత్సలాది లేపముచే దీర్హ కాలానుబంధ దారుణకము గూడా 

క్ర [తెఫలావి తై లాభ్యంగనచే రూక్షికా (తల లోనుండి పొట్టువరె వచ్చుట) 

ర్స్ చి చితికాది తె తె లాభ్యంగముచే శిరస్సునందు కలుగు ద్మదు శమించును. 

6) గుంజాద్య తె లాభ్యంగముచే కపాలమునందు కలుగు కండు కుషము 

ఇతర కపాల రోగములు శమించును. 

7 భృంగరాజాది తై లాభ్యంగనము కేశములు దట్టముగా స్థిరముగా గుబు 

రుగా పెరుగును. దారుణకము శమించును.2 

అరూంషిక 

లక్షణములు ; 

కఫము రక్తము (పకోపించి క్రీములు ఏర్పడుటచే అనేక ముఖములు 

3 _సిరాం దారుణ కే విద్యా స్నిగస్విన్నస్య మూర్తని ఆవపీడం శిరోవ సిమ 
ధి ధి థి 

భ్యంగం చ (పయోజయేత్ క్షాళనేకో (దవతృణ క్షారతోయం (పశస్యతే 

(సుచి, 20/30) 

VAR చ్మకద్తీ త 55 {84. 94 
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కలిగిన కేదయు క్రమైన (వణములు అనేకములుగా కలుగును. (స్రావము అధి 

కముగా నుండు ఈ (వణములు కొ రలు తెల్లావాలు వీని సమమైన ఆకారములో 

నుండును. ! 

చికిత్స ; 

అరూంషిక వ్యాధియందు సిరావ్యధనముచేగాని, జలౌకచేగాని రక్త మోక్ష 

ణము చేయించి నింబ క్వాధముతో షరిషేకము చేయించవలెను. 

లేపములు - అభ్యంగములు ల 

1) గురవు ల దైరసమున వై ౦ధప లవణము కలిపి లేపనము చేయవ ను. 

2) పురాణ పిణ్యాకమును కుక్కుట పురీషమున కలిపి లేపనము చేయ 

వ లెను 

3) కుష్టమును వేయించి తై లముతో నూరి బేపనము చేయవరెను. 

4) హరితాళాది లేపము 

5) హరి [దాది తై లాభ్యం గముచే అరూంషిక శమించును. 

6) ఇం|దలు _ప్పమునకు చెప్పబడిన త్రై లములు అభ్యంగమునకు (పయో 

గించినను అరూంషిక శమించును. పై చికిత్సలతో శమించనచో వమనాది శోధన 

క్రియలు ఆచరింపవ లెను .2 

1, 1) అరూంషి బహువ కాణి బహుగ్షదిని మూర్ణని కఫాసృక్కృమికో పేన 
నృణాం విధ్యాదరుంషికామ్ (సుఃనిః 13) 

11) అ.హృ*ఉ 23/22 

2. 1) అరూంషికాం హృశతేర క్రేసేచయేన్నింబ వారిణా 
విహ్యాతె ఫంధవయు కన వాజివిష్టారసేన తు 

(ఏ) నుచి. 20/28-29 11 చద 55/8 1.83 
1ళ) అశాంతా శిరసశళ్ళు న్యైయలేతవమనాదిభిః 

(సుచి, 20/27) 

(అ.హృ,ఉ 24/25) 
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పరితము 

లక్షణములు : 

కోధమ్ము శోకము, (శమ, వీని వలన కలిగిన శరీరోష్మము శిరస్సునందు 

చేరి వాతాదులతో కలసి వెంటనే కేళభూమిని దగ్గముచేసి కేశ్రములను పాకము 

చేయుటచే కేశములు తెల్లబడును దీనిని పలిత రోగము ఆందురు.! 

పలిత విశేష లక్షణములు, 

వాగ్ళట మతానుసారము పలితము నాలుగు విధములు, ఆవి 1. వొాతజ 

2 పితజ 3. శేష్మజ 4. సన్నిపాతజ. 

వాతజ ఫలితమునందు కేశములు స్ఫుటికముగను, శ్యావ వర్ణముగన్సు 

ఖరముగను రూక్షముగను జలము వంటి కాంతిగల విగను ఉండును. 

పి_్తజ పలితమునందు దాహముతో కూడి పీతవర్గములో శకేశములుండును. 

శ్రేష్మజ పలితమునందు స్నిగ్గము, స్ఫూలముగ్క శుక్లముగా నుండి వృద్ది 
చెందుచుండును. 

సన్నిపాతజ పలితమునందు అన్ని లక్షణములతో కూడి యుండును, 

శిరశ్ళూల వలన కలిగిన పలితమునందు వివర్హముగనుండి, స్పర్శాఒ 

సహనత కలిగ యుండును ,2 

1. 1) కోభళోక శ్రమకృతః శరీరోష్మా శిరోగతః పి తం చ "కీశాన్పచతిపరితం 

తేన జాయతే. (సు.ని 13) 

ii) చ.చి,26 iii) అంహృ.ఉ. 23/:9 

2 కద్వాగాత్స్యుటితం శ్యావం ఖరం రూకం బిల(పభమి పితాత్సదాహం 

పీత్రాభం కఫాత్స్నిగ్గం వివృద్ధిమత్ స్థూలం సళుక్షం సరై స్తువింద్యాద్యాా 

మిశలక్షణ శిరోరుజోదృవం చాన్యద్వివర్షం స్పర్శనాసహమ్ 

(అ.హృ,ఉ. 23/30.31) 
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నస్యములు 

1) నిలిన్యాది- తై లము నస్యము చేయించి ఆవుపాలు పానము చేయు 

చుండిన పలితము శమిందచును. 

2) సనహాచరాది తె ల నస్యము! 

3) చందనాది తెల నస్యము 

4) భృంగరాజ ఘృతము 

ర్స్ నింబ తై లము 

6) భృంగరాజ లై లము. 2 

లేప-- అభ్యంగాదులు 

1)కైదు ర్థికాకరవీర మూలకల్కా లేపము పలిత కేశములను తొలగించి లేపము 

చేయవ లెను. 

2) అయళ్ళూర్హాది లేపము 

3) మాషాది లేపము.3 

4) (తిఫలాది లేపము 

రి భృంగ పుష్పాదిలేషము 

6) మహానీల తై లము 

మసూరిక 

మసూరిక వివరములు జ్వర చికిత్సయందు చూడనగును, 

దీనియందు కుష్టోక్త లేపనాదులు, పిత్త శ్లేష్మ వినరో క్రియలు చేయ 
వలయును. * 

1. అహృ.ఉ 2435.37 
2. అహః, 24/38, 42.43 
3. చద 5్5/109_136. 
4, మసూరికాయాం కుష్టమ్నలేపనాది [(కియాహితా 

పిత్తశేస్మవిసర్బోక్తా [కియా వా సం పశస్యతే (సుచి. 20/31) 
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ముఖ దూషిక 

కఫము, వాతమ్ము ర క్రము--ఇవి (పకోపించుటచే ముఖమునదు శాల్మలీ 

కంటకాకారములో నుండుపిటకములు యువావస్తలో ఉత్సన్న మగును. ఇవిభునముగ 

నుండి వేదనతో కూడి లోపల మేదస్సును కలిగియుండును. వీనిని ముఖ 

దూషికము లనియ్క యవాన పిడకలనియు ఆందురు.! 

ఇవి యవ్వనావస్థ (పారంభములో కలుగు మొటిమలు లేక Ane 

Vulgaris అనబడును. 

1) యవాన పిటికల యందు వమనము చేయించుట హితకరముగానుండును 

2) లేపనాదులతో శమించని యడల నస్యము, లలాటమునందు సిరా 

వ్యధనము మొదలగు క్రియలచే ఉపచరింపన లెను,2 

3) లేపములు. 

ణా శ 

1. i) శాల్మలీకంటక పక్యాః కఫమారుతశోణితై ః జాయంతే ఫిడకా యానాం 

వశేతా ముఖదూషికాః (సుని, 13) 

11) సరుజో ఘనాః మేదోగర్భాముఖేయానాం తాఖ్యాం చ ముఖదూషికాః 

(అ. హృ-ఉ. 3 1) 

2. ఏ) యౌవనేపిటకా స్వేషశేవిషాచ్భర్దనంహితమ్ లేపనం చ వచారో(ధసై ౦ 

వైస్సర్గపాన్వితె ః కుస్తుంబురువచాలో[ధకు షైర్వాలేవనం హితమ్ 

(సు చి, 20/37) 

li) అశాంతౌ వమనం నస్యం లలాటే చ సిరావ్యధః (అ.హ్ఫా.ఉ.32/4) 

కా. (3) 21 
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1) వచ్చ లో ధ్క సై ౦ధవ లవణము సగ్షపముబు నూరి లేపనము చేయ 

వలెను. 

2) ధాన్యకము, వచ, లో(ధ్ర కుష్టము నూరి లేవనము  చేయించినను 
యవాన పిటకలు శమించును.! 

3%) వట పల్లవముల్సు నారి కేళోత్స 'శుక్రములు (కొబ్బరి చిప్పలు) నూకి 

లేపనము చేసినను మొటిమలు శమించును.2 

4) శాల్మలీ కంటకములను పాలతోనూరి లేపనము చేసినను మొటిమలు 

శమించును.3 

ర్ గోరోచనము మరిచ చూర్ణము కలిపి నూరి లేపనము చేసిన.ముఖి 

దూషికము శమించును.* 

6) కింశుకాది తైల (యాదవ్జీ) ఆభ్యంగముచే ముఖదూషిక్క ముఖముపై 

మచ్చలు శమించును.” 

పద్మినీ కంటకము 

లక్షణములు ;- 

కఫవాత (పకోపముచే పద్మిని [కమల] కంటక తుల్యమైన కంటకములతో 

కూడిన కండూ యుక్తమైన గుండ్రని పాండు వర్ణమండలములు శరీరముపై 

కలిగిన ఆస్టితిని పద్మినీ కంటకము అందురు.క 

కా 

1, నుచి. 20/37 

2 అ.హృ.ఉ, 32/3 

3, రంత్రంసాం 1 

4. చద. 55/43 

ర్, రఃత,సా, 

6. ' కంటకై రాచితం వృ త్తం కండూనుత్ పొండు మండలమ్ పద్మినీ కంటక 

(పఖ్యై_స్తడాఖ్యం కఫవాతజమ్ (సుని, 13) 
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చికిత్స $= 

నింబప[త క్వాధము తాగించి వమనము చేయింపవరెను. నిందిష్మత సిద్ద 
ఘృతమునందు తేనె కలిపి పానము చేయించవ౮3ను. 

నింబ ఆరగ్వధ కల్కముతో ఉత్సాదనము చేయించవలెను." 

కమల నాళ భస్మకృత కరము లేపనము చేసినను" పద్మినీ కంటకము 
శమించును.? 

జతుమణి 

లక్షణములు :. 

కఫ రక్త [పధానముగా మూడు దోషములు (పకోపించి వుట్టుకతో డనే 

వేదనారహితముగను శ్లక్షముగను, ఉబ్బెత్తుగను కొంచెము ర_క్రవర్షముగను ఉండు 
మండలము ఏర్పడిన అది జతుమణి అనబడును. 

జతుమణి అనునది పుట్టుకతోనే ఏర్పడు పుట్టుమచ్చ 3 

చికిత్స :. 

ఛేదించి తీసివేసి కారముతోగాని అగ్నితోగాని మెల్ల మెల్లగా కాల్చవ రెను.4 

1. _ పద్మినీకంటకేరోగే ఛర్చయేన్నింబవారిణా శేనై వ సిద్దంనకొదం 

సర్పిఃపానం (పదాపయేత్ నించారగ్వధయోః క్వాధోహితఉత్సాదనే భవేత్ 

(సుచి. 20/38.39) 
రై చందం 35/22 

3. _ సీరుజాం సమముత్చన్నం మండల కఫర కృజమ్ సహజం ర క్రమీషచ్చ 

శ్లత్షం జతుర్మణి విదుః - (సు.నిం 13) 

క జతూమణిం సముత్క్భక్య మశకం తిలకాలకమ్ 

క్షొరేణ (పద హేద్యుక్ష్యా వహ్నీనా వా శనై శ్శవైః (సు.చి, 20/32) 
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మషకము 

లక్షణములు :. 

వాత [పకోపముచే శరీరముపై వేదనా రహితమై కఠినమైన మాషసమాన 

మైన నల్లని ఉజ్బెత్తుగ ఉత్పన్న మైనది మషకము అనబడును, ! 

ఇది ఎలివేటడ్ మోల్ 1676664 mole అనబడును 

చికిత్స జతుమణి వలెనే చేయవలెను. ఏరండ స్మతనాళ కెరముతోగాని 

సర్ప నిర్మాక భన్మముతోగాని ఘర్షణ చేయవలెమ. 

తిలకాలకము 

వాత్క పిత్త రక్తములచే నల్లని తిల సద్భశ వేదనా రహితముగనుండు 

ఉబ్బెత్తుగలేని మచ్చ జనించిన ఆది తిలకాలక మనబడును.2 

చికిత్స :- 

జతునుణి వలె చేయవలెను. 

న్యచ్చము 

పిత్త ర క్రములచే పెదదిగా గాని చిన్నదిగా గాని తెల్తగాగాని, నలగా 
pr pr.) ౧ ౧ ae) 

1. ఫే అవేదనం స్థిరం చైవ యత్తు గా(కేమ దృశ్యతే మాషవత్ కృష్ణమాత్స 
న్నమనిలాన్మషకం వదేత్ (సు .ని. 13} 

li) అ.హృ.31 

2, 1) కృష్ణానితిలమాతాణినీరుజాని సమాని చ వాతపితాన్ఫుగుచోషాతాన్ 

విద్యా తిలకాలకాన్ (సు ని. 13) 

11) అ.హ్మ్భ,ఉ* 31 
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గాని వేదనా రహితమైన మచ్చ ఏర్పడినచో దానిని న్యచ్చము అందురు.! 

ఇచి సహజముగనే యుండుననియు లాంఛనమను పేరుతో వాగ్ళటుడు 

వరించదెను. 
మ 

చికిత్స క 

1) లలాటము మొదలగు [పదేశములందుండు సిరలను విధ్యను సారము 
వ్యధనము చేసి 'ర_క్షమోక్షణము చేయింపవ లెను, 

2) వ్యాధిత (ప్రదేశమున ఘృష్టనముచేసి క్షీరవృక్ష దుగ్ధనహిత త్వక్ 
కల్కుం లేపనము చేయవలెను. 

3) ఇతరలేపములు 1) బలాది లేపము 

a 2) పయస్యాది లేపము 

3) కపిత్చాది లేపము 

4) మధు ఘృతయు క్ర సూకర దంష్ట్ర లేపషము ఈ లేపషములలో వేనిని 
(పయోగించినను న్యచ్భ్ళమ్ము వ్యంగము, నీలికా శమించును. 2 

- 

క్యు. 

1. i) మండలం మహదల్సం వాళశ్యామం వా యది వా సిఠమ్ సహజం నీరుజం 

గాశకే న్యచ్భమిత్యఖిధీయతే (సుని. 13) 
ii) యస్య పిత్తం పకుపితం శోణితం|పావ్య శుష్యతి తిలకాః పిప్తవో 

వ్యంగా నీలికా చాస్యజాయతే (చంసూం 18) 
iii) అ.హృ,.ఉ.31 

2. న్యచ్చే వ్యంగే సిరామోకో నీలికాయాం చ శన్యతేయ వాన్యాయం 
యధాభ్యాసం అలాట్వాదిసి రావ్యధః ఘృష్టా్వదిహ్య త్త్వచం పిషా్వా 

&రిణాం కీరసంయుతామ్ (ను.చి. 20/38 39) 
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వ్యంగము -స్తీ లక్రా 

లక్షణములు :- 

కోధమ్ము (శమలచే (పకోపించిన వాతము పిత్తముతో కలసి ముఖ 
మండలమ్ముపై వేదనా రహితమైన పబుచని శ్యావ ( శ్వేతముతో కూడిన వర్ణములో 
నుండు మండలము నుత్పన్నము చేయును. దీనిని వ్యంగము లేకమంగు అందుకు. 

ఈ మండలము పూర్తి నలుపుగా యున్నచో నీలికా అనబడును.] 

ఈ స్థితులు వె మెలానో డెర్మా (3421050 dermia) లేక Melarma or 
Chloarma లకు సామ మగా నుండును. 

చికిత్స ౩. 

న్యచ్భమునకు చెప్పబడిన చికిక్సలు చేయవలెను. 

వ్యంగహర లేపములు - నీలికహర' లేపములు 
1) అర్జున మంబిష్ట కల్కము తేనెతో లేపము చేయవ లెను. 

2) శ్వేతాశ్వఖురముళలమని నవనీతంతో బేప్రవ్వు 
3) రక్త చందనాది లేపము 

4 జీరకచ్వయాది లేపము 
క్ జ ర్త అలో అలి నె WwW Zu ఇ - 5) ఇరిపిష్ష ఘృత భ్యష మనూర తల్కులపము 

1 iy | | కోధాయాక్రు _పకుపితో వాయుః పి తేన సంయుతః సహనాముఖమా గత నావ 
| తి మండలం ఏన్ఫుజత్యతః సీరుజం తనుకం శాంవం ముఖేవ్యంగం బ్ర 

తమాదిశేత్ ౪ ఉపా మెవం గుణంగా: ౪ లె ముఖేవా నీలి కౌం విదుః(సు.ని. 13) 

ii) అహ ఉం 31 
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6) తీక్ష శాల్మలీ కంటకములు గోకీరంతో నూరి లేపనము చేసినను 

7) కొ లమజ్డాది లేషము 

8) ముసలీజటా ఛాగపయ ముతో లేపము 

9 జంబ్యాడి లేపము 

10) ఉత్పలాది ఉద్వ ర్తనము 

11) యవాది లేపము 

12) కుంకుమాది తైలము. నస్య అభ్యంగములచే వ్యంగము, నీలిక్క 
పలితొదులు శమించును, 

13) మంజిష్టాది త్రై లము అభ్యంగముచే వ్యంగము నీలిక శమించి ముఖము 
నకు కాంతి కలుగును, (అ.హృ.ఉ, 31) 

14) హరిదావి త్తైలము- అభ్యంగము జతుమణ్ మొదలగు వ్యాధులు 

శమించి ముఖమునకు కాంతి కలుగును. 

15) కనకతె లము (చద) 

న న్య ము: 

మార్కవస్వరసము &రము నీరు కలిపి నస్యము చేయించిన వ్యంగాది 
వ్యాధులు శమించును. (ఆ. హృ) 

పరివ ర్తి ర్ 

లక్షణములు: 

శిశ్నమును మర్దన చేయుట్క పీకించుటు _ అభిఘాతము కలుగుట- 
వీనివలన వ్యానవాతము లింగము యొక్క చర్మమును ఆ్మళయించి శిశ్నమణి 

యొక్క పై భాగమున ఉండు చర్మము వెనుకకు తిరుుగబడును. మణికి (కింద 
నుండు చర్మము యొక్క కోశము (గంధిరూపమై త్మీవమైన బాధతో గూడి 
(వేలాడుచుండును. 
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. ఈ కోశమునదు దాహము వేదన కలిగి ఒకొక్కపుడు పాకమును 

గూడా పొందును. 

దీనిని పరివర్తిక అందురు, ఇది వాతజముగా నున్నచో వేదన అధికముగా 

నుండును. కఫానుబంధముగానున్నచో కఠినముగను, కండూయు క్రముగను 

ఉ౦ండును.! 

చికిత్స: ఈస్టితి Para Phimosis(ఏరా ఫే మోసిస్స్కు దగ్గరగానుండును, 

ఘృతముతో ఆ భ్యంగము చేసి ఉపనాహ స్వేదము బాగుగా చేయించి 

మరలా ఘృతము నభ్యంగము చేయుచు శిశ్నముండమును వత్తుచు చర్మ 

మును మెల్ల మెల్లిగా ముందుకులాగవ లెను. శిశ్నామణిని చర్మమునందు 

(పవేశించునట్లు చేసిన తదుపరి చర్మము పె సాల్వణాది వాళఘ్న ఉపనాహములతో 

మూడు దినములు లేశ ఐదు దినములు స్వేదనము చేయించవలయును. వాతనాశక 
ష్ జు - ఫీ a గా అ 

పనులతోను సగ భెొజనములతొను ఉపచరింపవ వను, 

1. మర్టనాత్ పీడనాచ్చాపి త వై వాష్యభిఘాతతః మే ఢచర్మ యదా 

వాయుర్భ జలేసర్వతశ్చరః తదా వాతో పస్ఫష్టం చర్మ పతినివ_ర్తతే 

మనేరధసాత్ కో ళశ్చ గంధిరూపేజ అంబే సవేదనః సదాహశ 

పాకం చ (వజతి క్వచిత్ పరివ ర్తి కేతి తాం విధ్యాతీ సరుజాం 

d= 0 
వాతసంభవామ్ సకండూ కరఠినొంచాపి "నెవ శ్రేష్యస ముత్తితా (సు.ని, 13) 

గ్ 2 పరివృ త్రిం ఘృతాభ్య కా సుస్విన్నా ముపనాహాయేత్ [తిరాాతం 

పంచరా తం వా వాతి ఘ్నిః ళాల్వణాడి ఖిః కతో ౬.భ్యజ్యశనై శృర్మచానయే 

త్పీడయేన్మణిమ్ |వవి షె చమణా చర్మ స్వేదయేదువనాహనే 8 
టం హ్ లు ఓ 

అం ఉద న తా కాద ళా చి కా ఒల 
ప్రజారాస అసర్ లల న భోజయేత్ (నుంచి, 20/40.42) 
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అవపొటిక 

యోని ముఖము చిన్నదిగానుండు స్తీ లేక కన్యగానుండు స్త్రీతో కామో 

దేకముచే దబిలాత్కారముగా సంభోగము చేయుటచేగాని లేక హ_స్తముచే మర్దన 

చేయుటవలనగాన్వి లేక అభిఘాతము వలన గాని శక వేగమునాపుటచెగాని 

మే్య[ఢముపై చర్మము వెలికిలబకి పగిలి చీలిన యెడల లేక దర్భలతో గీచుకొనిన 

విధముగా చీలి పుండై న యెడల దానిని అవపొటిక అఆఅందురు.! | 

ఈ వ్యాధియందు పరుషముగ్క రూక్షముగను ఉండి శూల తోద కలిగి 

యున్నచో వాతజమని అనబడును. 

అధికమైన దాహము కలిగియున్న పి క్రజమనబడును, 

దాహము తృషతో కూడియున్న ర క్షజమని |గహి ౦ంపవల యును, 
ఆ జా 

కఠినముగను, స్నిగ్గముగను ఉండి కండు, స్వల్పవేదన కలిగియున్నచా 

శే ష్మజమని (గహింపవలెను.2 
౧ 

చికిత్స : 

పరివ_ర్రికకు చెప్పబడిన చికిత్సలనే దోషానుసారము అవపొటిక యందును 

[పయోగింపవలయును. 3 

1. 1) అల్పీయః థాం యదా హర్షాద్బాలం గచ్చేత్ స్రీయంనరః 

హసాభిఘూ తాదథవా చర్మణుుద్వా ర్లీతే బలాత్ మర్దనాత్ పీడనాద్వాఒపి 

శుక వేగవిధారణాత్ యస్యావపాటయ్యతే చర్మ తాం విధ్యాదవపాటికామ్ 

(సుని. 13) 

11) భోజవచనము 

2 1 (ii) 

3. అవపాటికోం జయేదేవం యధాధోషం చికిత్సకః (సుచి. 20/39) 
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నిరుద (పకశము 
(అవి! 

అక్షణములు : 

వాతము మర్దనాదుల వలన గాని లేక అవపాటికాది వ్యాధులందు సరిగా 

రోపణము జరుగకపోపుట వలన గాని మే ఢమునందు చేరి (పకోపించి మణి పెన 

ఉండు చర్మమును మే[ఢ ద్వారమును సంకోచింపచేయును. చర్మముచే మూత 

ద్వారము మూయబడుటచే మూతము చిన్న ధారగ వెడలుచుండును. కాని వేదన 

కలుగదు. పూర్తిగా మూసికొనియున్నపుడు వేదన కూడా కలుగవచ్చునని మాధ 

వికరుని అభి పాయము.! 

నిరుద్ధ (పకశము ఫైమోసిస్ (PHIMOS1I15)}క తుల్యముగా నుండును. 

ఈ వ్యాధి సహ జమనియు జనో త్తర కాలజమని రెండు విధములుగానుండును. 

ప్పి చెప్పబడిన వివరణ జనో త్తర కాలజమునకు తుల్యముగానున్న ది. 

చికి ర్స ; 

నిరుద్ద |పకశమునందు రెండువై పులా రంధముగల లోహ కౌష్ట్ట లాకొదు 

అతో చేయదిడిన నాళమును తీసికొని ఘృ్తమును నాళము పన లేపనముచేసి శిశ్న 

మార్గమున (పవేశపెట్టవఐను. శిశ్నము-డము పెనను గొట్టము ద్వారాను సూకర 
౧ లు వు 

అవవ 
నస్క మజ్జ లేక వాతనాశక (చవ్యయు క్త చక్రతై లముతో పరిషేకము చేయవలెను, 

ఏ చర్య సం,శయతే మణిమ మణిశ్చరో్యపనద్దస్తు 
6 లావి 

తు తి టై 

న జ జ అమ గ 3 జ nA జ od లో జ సో 
మూత సోతి రుణాద్ధి చ్ సిటుద్ధవైక్ బే తస్మిన్మంచధారమ వేదనమ్ బూ [తం 

(పవర్తలే జంతోశ మణిర్వి వియతే న చ నిరుద్ద, నకశం 

ఏిధ్యాద్యురూధాంచావపొటికామ్ (ను.ని, 13) 

11) నిరుద్ద (పకశం విద్యాత్సరుజం వాతసంభవమ్ (మా.ని. 47) 

- iil) భోజవచనము 
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ఈ విధముగా మూడు మూడు రోజులకొకసారి పెద్ద పెద్ద నాళములను (ప వేళ 

పెట్టుచు శిశ్నచర్మ మార్గమును వి సృతమగునటు చేయవ3ను. సి గాహారమును లు 0 MN అవి ౧ యై 

భుజింపచేయచుండవలయును, ఈ విధముగా మేఢ ద్వారమును వృద్ధిచేయవ లెను. 

ఈ విధమగు చికిత్సచే నిరోద్ద |పకశము శమింపనిచో మ్మే ఢమునందుండు 
సెవని యను నాడి యందు ౨ఐభిసూతము కలుగకుండు విధముగా శస్రముచే 'ఛేదించి 
తదుపరి సద్యిక్షతమునకు చెప్పిన విధము చికిత్స చేసి రోపణము కలిగింపవశెను.! 

సన్నిరుద గుదము 
ణు 

లక్షణములు :- 

పురీషము యొక్కయు వాతము యొక్కయు వేగమును అప్పగించుట 
నలన_ఆపాన వాతము |పకోపించి గుదము సాశయించి మహాసోతస్సునకు 

అధోద్వార రూపమైన గుదద్వారమును సంకోచింపచేయును. మార్గము సంకు 
చితమై చిన్నదిగానగుట వలన పురీషము అతి కష్టముమీవ బయలు వెడలు 

చుండును. ఈ వ్యాధిని సన్నిరుద్ద గుదమందురు.2 

పకా* నాడిం లౌహీముభయతోముఖీమ్ దారవీం వా జతుకృతాం 
వలసే కే వసామజః శిశుమారవరాహయో;ః 

క్షతవదాచేత్ (సుం చై 20/43. 45) 

11) (అ,హృ్బ ఉ 3+/17.19) 

2, i) వేగసంధారణాద్వాయుర్విహతో గుదమౌ (శిత; నియుణుద్ది సూక్ష్యిచ్వారం 

కరోతి చ మార్గసన్యసౌక్షా్యత్ కృచ్భణ పురీషం తస్యగచ్చతి సన్నిరుద్ద 

గుదం త్వేమవ్యాధి విధ్యాత్ సుదు స్పరమ్ (సు.ని. 13) 

iy ల, హ్మ్. ఉ. 31 
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ఇది Stricture of the rectum అనబడు స్థితి. ఇది (పవాహిక్క 

అతిసారము అర్శస్సు, కయ _ ఫిరంగాది వ్యాధులందు కలుగు గుద[వణము 

మొదలగు కారణములచే కలుగు స్థితి. 

చికిత్స: 

నిరుద్ధ (పకళశమునకు చెప్పబడిన విధానములోనే సన్నిరుద్ధ గుదమును ఉప 

చరింపవలెను,! 

లక్షణములు : 

శిశువులయొక్క- గుద స్థానము సరిగా కడుగకపోవుటవలన మూత పురీ 

షములతో కూడియున్నన్సు లేక స్వేదము వలనను, స్నానము సరిగా చేయించక 

పోవుట వలనగాని రక్తము మరియు కఫము (పకోపించి గుదస్థానమునందు 

కండును కలిగించును. మాటి మాటికి గోకుటవలన స్ఫ(ోటములేర్చడి చితికి 

పూయాదులను [సవించును. [వణములన్నియు కలిసి ఒకటిగా ఏర్పడును. దీనిని 

అహిపూతన మందురు.* దీనిని Napkin Rash అందురు. 

చికిత్స: 

శిశుపులందు అహిపూతన వ్యాధి కలిగినపుడు పరీశు భముగా నుంచుట్క 

ధాత్రి లేక మాతృ _స్తన్యమును శోధనచేయుట అవసరము. 

1. _ సన్నిరుద్ధగుదో యోజ్యా నిరుద్ధ[పకశ [కియా (సుచి. 20/47) 

2. _ శకృన్యూతసమాయువలే౬ధా తెఒపానేశళోర్భ వేత్ స్విన్నస్యావ్యమానన్య 

కండూ ర క్తకఫోద్భృవా కండూయనా త్రతః కిపం స్ఫోటాః (సావశ్చ 

జాయతే ఏకీభాతం (వణా ఘోరం తం విధ్యాదహి పూ తనమ్ (సు.వి 13) 
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పటోలావె ఘృతము పానము చేయింపవ లెను. (తిఫల కోల్క ఖదిర 

కా్యధము (పయోగించి (వణరోవణము చేయవ ెను. 

కాసీసాది లేపనము [పయోగింపవలెను , 

ఆవశ్యకత కలిగినపుడు కపాలము (కుండ పెంకును తుత్తమును చూరించి 
(=) 

ఆఅవచూర్హము చేయవరను.? 

రసాంజన పానమ్బు లేపము హితకరముగానుండును. (చ।క్రద శ) 

వృషణ కచ్చు 

స్నాన్క ఉత్సాదన్క, ఉద్య ర్తనాదులు సరిగా చేసుకొనక పోవుటవలన 

వృషణ (పదేశమందు మురికి చేరి తడిసి చమ్మకలిగి పాసినట్లగును. దానిచే కండు 

కలుగును. _గోకుటవలన స్నోటములుజనించి (స్రావము కలుగును. ఈ వ్యాధి 

కఫ రక్త పకోపములచే కలుగును. దీనిని వృషణకచ్చు? లేక 206022 of the 

Scrotum అందురు. 

చికిత్స: 

వృషణకచ్చు కుష్టోక్త చికిత్సా విధి ననుసరించియు అహిపూతనో క్ర విధా 
నమును అనుసరించియ చేయవలెను. పామా చికిత్సలును [షయోగింపవ ెను.3 

1, i) ధా(త్యాస్తృన్యం శోధయిత్వా వాలేసాధ్యాహిపూతనా పటోలప(తతిఫలా 

రసాంజన విపాచికమ్ పీఠం ఘృతం నాశయతి కృ[చ్భామపష్యహిపూతన్వాా 

(సు, చి, 20/5 /) 

li) సుచి. 20/58.539 

2 స్నానో త్సాదనహీనస్య వృషణసంస్థిత ః యదా పక్షిధ్యతే స్వేదాత్ కండూ 

సంజనయే త్తదా తత కండూయనాత్ క్మీపం స్ఫోటాః[ సావశ్చ జాయతే 

_దప్రాహుర్వృషణకచ్చూం తాం శ్లేష్మ రక్త (పకోపజామ్ (సు.ని. 13) 

3... చికిత్సేన్ముష్కకచ్చూం చావ్యహిపూతనసామవత్ (నుచి, 20/60) 
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గుద [భంశము 

లక్షణములు : 

రూకుడుగన్తు దుర్చలుడుగనునుండు మనుజుడు మలమును (పురీషమును) 

వినర్జించునపుడు బలాత్కారముగా మాటి మాటికి ముక్కుటచేతన్తు అతిసారము 

చేతను గుదవళులు దుర్చలమువై మల త్యాగానంతరము లోపలకు ముడుచుకొనక 

పోవుటచే చేతితో నెట్టి లోపలకు (పవేశిపఛేయవలసి వచ్చును. ఈ వ్యాధిని గుద 

(భంశమందురు.] 

ఇది Prolapse of the rectum అనబడును. 

చికి త్స 3 

గుదమునందు స్వేదనమ. చేసి స్నేహనముచేసి లోపల (ప్రవేశింప చేయ 

వలెను. తదుపరి మధ్యలో వాత నిరమనమునకై. ఛిదముగల చర్మముతో గోఫణ 
బంధనముచేసి మాటి మౌటికి స్వేదనము చేయుచుండవలెను.? 

బృహత్పంచ మూలములు, ఆం(త్రవర్షిత మూషికము కరము వాతఘ్న 
(దవ్యములతో సెద్ధముచేసిన తైలము పాన అభ్యంగములందు (పయోగించిన గుద 

(భంశము కష్టసాధ్యమైన స్టితిలోగూడా శమించును.ి 

1. పవాహణాతిసారాభ్యాం నిర్గచ్భతి గుదం బహిః రూక్ష దుర్చలదేహస్య 

గుద భంశం తమాదిశేత్ (సు. ని, 13) 

2. _గుద్యభంశే గుదం స్విన్నం 'స్నెహాభ్య క్తం (పవెశయేత్ కార్యద్గోయేఫణా 

బస్థం మధ్యచ్చిచేణ చర్మణా  వినిర్లమార్గం వాయోశ్చ స్వేదయేచ్చ 
ముహుర్ముహుః (సు.చి. 20/61) 

రే, సుం చి, 20/6263 
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గోవసగాన్సి మూషిక వసగాని గుదమునకు లేపనము చేయవలను. 

మూషిక మాంసమును కాంజికముతో పాకముచేసి ఘృతభర్దితముచేసి స్వేదనము 

చేయింపవ లెను. 

పద్మప(త కల్కము శర్క-రతో సేవింపవళను. 

వృక్షొమ్లాది కోల్క._ముతో త|కమును సేవింపవకేను. 

_ చాంగేరీ ఘృతమును సేవించిన గుద భంశము శమించును. (చ|క్రద త్ర 

వాతముచే (పేరితమైన కఫము చర్య్మామునందుచేరి శుష్కించి పాండువర్ష 

మును పొంది కొద్దిగా కండుతోగూడి క్రేదరహితముగానుండి (క్రమముగా స్పర్శ 

జ్ఞానమును నశింపచేసిన యది [పస్తు ప్తి అనబడును. 

చికి త్స ఎ 

వాతకుష్టమునందు చెప్పబడిన చికిత్సలును దాహ చికిత్స (అగ్నికర్మయు 

చేయవ లెను 2 

రాజికా 

ఎండవలన కలిగిన స్వేదయు క్ర శరీరమందు వేవనతోగూడి దట్టముగా 

నల్లావాలవంటి ఆకారము [పమాణముగలిగిన పిటకలు జనించును. వీనిని రాజకౌా 

యందురు. వ్యవహారమున ఇని చెమటకాయలు అనబడును. 

1, పహయునో దీరితః శేష్మా త్వచం (పాష్య విశుష్యతి తత _స్ప్వ్వగ్గాయతే 

పొండుః [క్రమేణ చ విచేతనా అల్బకండూ రవిశ్తేదా సా (పస్తు ప్తిః 

_ప్రితః (అ.హృ.ఊ. 31) 

(పస్తువా వాతకుమో కృం కుర్వాద్దాహం చ వహ్నినా (అంహృ,ఉఊ 32/33) 

3. ఘర్య్మ స్వేదపరికేఒం గే పిటికొాం సరుజా ఘనాః రాజికావర్డా సంస్థాన 

(పమాణా రాజికాహ్యయాః (అ.హృ.ఉ, 31) 
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చికి త్స : 

వివృతాకు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవ రను, 

వరాహ దంష్ట్రకము 

లక్షణములు ; 

దాహముతోకూడి రక్తమును (సవించుచు చర్మమునందు తీవ వేదన 

కండు, జ్వరముతోగూడిన పాకమును కలిగించిన అది వరాహ దంష్ష్రమన 

ఐడును.1 

చికిత్స ; 

విసర్పమున చెప్పబడిన చికిత్సలు వరాహ దంష్ట్రకమునందు చేయవలెను, 

నాడీచ బీజకల్క_ము ఘృతముతోకలిపి (పాతఃకాలమున సేవించ వలను- 

దీని చే తీవళూలకర దంష్టముగూడ శమించును.?2 

హరి[ద్క భృంగరాజ మూలము శీతలజలముతో నూరి బేపనముచేసిన 

వరాహ దంష్ట్రము శమించును.? 

తద రోగములందు పధ్యా౬ పధ్యములు. 

తు దరోగములందు పత్ట్యాపర్హ్యములు ఆయా వ్యాధుల దోష దూష్యాను 

సారము ఆచరింపవరెను. 

1. . అ, హృ ఉం 32/5 

2. సదాహో ర క్రపర్య న] స్వక్సాకీ తీవవేదనః 

కండుమా౯ జ్వరకారీ చ సస్యాత్సూకరదం।[ష్టకః (మాని, 55/55) 
3. i) విసర్పో క్ర (పతీకార।ః కార్యః శభూకరదంష్ట9 కే (భై +౮ 60/88) 

1 భై. ర 60/8688. 



Ma 
శీతపి త్రాది రోగముల సంపా ప్తి. చల్ల నెన గాలి యొక్క స్పర్శమువలన 

కఫము వాతను |పకోపించి శన స్వకారణములచే (ప్రకో పించిన పి 

బాహ్యముగా చర్మమునందును ఆభ్యంకరముగా ర శర్రమాంసొది డాతుపులయందును 

వ్యాపించి శీత్రపి త్త ఉదర్జాది వ్యాధులను కరిగించును కే 

శీతపి త్తవ్యాధి తిదో షజమని తెలియుచున్నది. దోషోల్భణత బేధములశతో 

ఉదర కోఠములు గూడా శీతపి త్త బేధములుగా భావింపబడుచున్నవి, 

ఈ వ్యాధులు నేడు అధికముగా వ్యాపించియున్న అర్షికేరియా (Urtica. 

ria)కు తుల్యముగా నుండును. ఈ వ్యాధికి అసాక్క్యత (పధాన కారణము, అభి 

ఘాతము, కీటక దంశముచు స్థానిక కారణములు, అసాత్మ్యకరమువైన ఆహార 

ములు విహారముళలు జొషధములు; రక్రము నెక్కించుట, ఆ౨|తకృములు= ఇవి 

సార్వదై హికమైన Urticariaకు కారణములుగా ఉండును, కాని దాదాపు సగము 

రోగులలో కారణము కనుగొనుట కష్టముగా నుండును. 

పూర్వ రూపములు 

అధిక పిపాస్క అరుచి హృల్లాసము (నోట నీకు ఊరుట్స, శరీరము 

కృళించుట, అవయవములు బకువుగా నగుట్క కన్ను ర్మెరబిడుట-- ఇవి పూర్వ. 

రూపములుగా కలుగును .2 

1. శీతమారుత సంస్పర్శ్మాత్సిదుషై క౪ఫమారుత 

పి త్తేన సహ సంభూయ బహిర_గ్త ర్విసర్పతః (మా,ని. 50/1) 

2 పిపొసారుచి హ్య్ల్తాస దెహసాదజ్ఞగొరవం " 

ర క్రలోచనతా తేషాం పూర్వరూ పన్య లక్షణమ్ (మా.ని, 50/2) 

కౌ, (3) 22 



338 కాయచికిత్స 

సామాన్య లక్షణములు 

కందిరీగలు కుట్టిన విధముగా చర్మముపై వాపు కలిగి ఆధికమైన దురద్వ 

తోద (సూదులతో గుచ్చినట్లు బాధ)లతోన్తు వాంతి జ్వరమ్ము విదాహముతో 

కూడి యుండుట ఉదర శీతపి త్తములకు సామాన్య లక్షణము! 

(తిదో షములలో వాకము (పధానముగా నున్నచో శీతపి త్తమనియు, కఫము 

(వధానముగా నున్నచో ఉదర్హమనియు తెలిసికొనవలయును.2 

ఉదర్హము యొక్క- విశేష లక్షణములు. ఉదర్ధము శిశిరబుతువునందు కఫ 

(పకోపముచే కలుగును. మధ్యభాగమున పల్లముగను అంచులు ఎత్తుగను (ఉత్సజ్ల 

ముగా) ఉండు మండలములు రక్తవర్షముగను కండూయు క్రముగను ఉండుట 

ఉదర్ల వ్యాధి విశేష లక్షణము. 

కోఠము, ఉతోోఠము. వమనమునకై బొషధమిచ్చినపుడు సరిగా వమనము 

జరుగక ఆసమ్యగో్యోగ- మిత్యాయోగములచే ఉదీరమువైన పి తమ్ము శేష్మము 
ఠ ణా శ అతు ధా 

ఆరనాళమ్యు శుక్రము సర్షపముల్కు లవణము అధికముగా "సేవించుట, వర్షా 

కాలము అన్నము నిరోధింపబడుట వలనను, ఈ కారణములచేతను చర్మము పై 

కండూయుక్రములైన ర_క్తవర్తముతో గూడిన అనేక మండలములు ఉత్పన్న 

మగును. దీనిని కోఠము అందురు. ఇవి మాటిమాటికి కలుగుచున్నచో శమింపక 

1. _ వరటీదష్టనంస్థానః శోథన్సంజాయతే బహిః | సకణూస్తోదబహుళ్ల 

శ్చ ర్లి జ్వరవిదాహవా౯-॥ ఉదర్షమితి తం విద్యాచ్బ్భీతపి త్రమధాపరే 

(మా.ని. 50/3) 

2, వాతాధికం శీతపిత్తముదర్షస్తు కఫాధికః (మా.ని. 50/4) 

3. సోత్సంగ్రైశ సరాగైశ్న కణూవమధ్శిశ్చ మళ్ఞాలెః 

శె శిరః కఫజో వ్యాధిరుదర్ష ఇతి కీరితోః (మా,ని. 50/5) 
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అనుబంధించియున్నచో ఉతో్క_ోఠము అనబడును.' జనించిన వెంటనే శమించిన 

కోఠము అనబడును. 

ఆధునిక మతానుసారము శీతపి త్రము (Urticaria) అనేక విధములుగా 

నుండును, ఉదా. తీవ,జీర్ణ ఆని అవస్థాభేదములతోను; శారీరక కారణజన్యము, 

[శమ జన్యము, పీడన జన్యము అని కారణాను సారముగను విభజింపబడినవి. 

చికి ఠా క మము 

శీతపిత్తాది వ్యాధులందు స్నేహన స్వేదనములు చేసి సంశోధనము చేసిన 

తదుపరి కుష్టహరములై న చికిత్సలన్నియు [పయోగింపవలయును.2 

పటోల, ఆరీష్టక (నింబ), వాసాక్వాధముతోగాని పీనితకో మదనఫల 

చూర్ణము కలిపి గాని ; తాగించి వమనము చేయింపవలయును. 

(తిఫలాక్వాధమున పిప్పలీ చూర్లము, గుగ్గులు కలిపి సేవింపచేసి విరేచ 

నము చేయింప వలయును, 

సర్షపతై లముతో అభ్యంగనము చేయించి ఉష్ణ జలముతో స్నానము 

చేయింపవలయును.3 

కేం అసమ్యగ్వమనో దీర్హపి త్త శేష్మాన్నని[గ హైః 

మక్షాలాని సకండూని రాగవన్సి బహూనిచ 

ఉతో్క-ఠస్సానుబన్టశ్చు కోఠ ఇత్యభిధీయతే (మా.ని. 50/67) 

2 స్నృిగ్గస్విన్నస్య నంశుద్ధిమాదొ కో ఠ సమాచరేత్ ఉత్క్కో-లే కుద్రదేహనస్య, 

కుష్టఘ్నం కారయేత్కి యామ్ (భా.ప. 50/14) 

3. శీతపి త్తేతు వమనం పటోలారిష్టవాస కై ః 

(తిఫలాపురకృష్టాభిర్వి రేకళశ్చు పశస్యతే। అభ్యంగః కటుతై లేన 

వ్ జ్ అ సేకళ్ళ్చో షేన వారిణా (భా.ప, 50/78) 
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కోళరోగమునందు అస్షపిత్తపార (క్రియలను గూడా (ప్రయో గింవ వల 
యును,కే 

కోఠమునందు మహాతిక్తక ఘృతపానముచే స్నేహనము చేయించి రక్త 

మోక్షణము చేయింప వలయును. 

కొషధములు 

1. చరకసంహితలో ఈ [కింది బొషధములు ఉదర్గ్ల(పశమక కషాయ 

వర్షమున చెప్పబడినవి తిందుక, (పియాల (చారపప్పు్ర), బదర్వి ఖదిర్క కదర, 

స_్తపర్హ్క ఆశ్వకర్ణ (కాల), అర్జున్న అసన్క అరిమేద- ఈ పది [దవ్యములు 

ఉదర్హ చికిత్స శీతపి త్త చికిత్సలలో ఉపయో గింపదగినవి.2 

2 (తికటు చూర్తము పంచదార కలిపి 1 (గాము మోతాదులో సేవింప 

చేయవలయును. 

3. ఆమలకీ చూర్తము గుడముతో కలిపి 3 గాములు ఇవ్వవలయును. 

4 ఆర్థక స్వరసముతో పురాణగుడము కలిపి ఇచ్చిన శీతపితాది వ్యాధులు 

శమించును, 

5. గుడముతో దీహ్యకము (వాము) కలిపి సేవింపచేయుచు పక్త్యపాలన 
చేయుచున్న ఏడు దినములలో సర్వ దేహగతమైన ఉదర్హము గూడా శమించును. 

ర. వింబ ప్మతముల్కు ఆమలకీ చూర్ణము ఘృతముతో కలిపి సేవింపచేసిన 
శీతపి త్త, ఉదర్గ, కోఠ, కఫ పకోపము, విస్ఫ్సోటములను శమింపచేయును. 

(భావ్యపకాళ) 

1, కుషోకం చ (కమం కురాకదమపి తఘ్న మేవ చ। ఉదో9కాం [కియాంచాపి ye ౧ క ది శ 
కోఠరోగే సమాసత; సర్చిః పీత్వామహాతి క్రం కార్యం శోణిత మోక్షణమ్ 

(చ్మకదత్తం 1 /8) 
2. చనూ. 4/16) . 
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7. అగ్నిమంధమూల చూర్ణము 3-4 గాములు 10 గాములు ఘృతముతో 

కలిపి ఏడుచినములు సేవింపచేసిన శీతపి త్త ఉదర్ద కోఠ రోగములు శమించును. 

8. యషిమధూక పుష్పాది క్వాధము గాని 
లు 

9, అమృతారజన్యాడి కాాధము గాని శీతపి త్తమును శమింప చేయును, 

10, హరి దాఖండము (భె .ర) వనుండి 10 (గాములు ఉష జలముతో 

సేవించిన కండు, దదు, విస్ఫోటమ్ము శీతపిత్తమ్కు ఉదర్హముు కోఠము ఏడు 

దిసములలో శమించును. 

11. హరి[దాఖండము (బృహత్)గాని 

12, ఆర్షికఖండము గాని శీత్రపిత్తాది వ్యాధులను శమి*ప చెయుటరో 

బల్క వీర్య వర్ధకములుగా పనిచేయును, (వైర) 

13. జసద భస్మము 100 మి మిం[గా. గషీరముతో గాని (తితటు చూర్తముతో 

గాని రోజుకు రెండుమారులు ఇచ్చిన నూతన, పురాణ శీతపి త్రము శమించును, 

14, సూతశేఖర రసము (యో. ర్స గంధక రసాయనము, ౪5 రో గ్యవర్హ 

సీవటి, మల్ల పింధూరము మొదలగు దొషభధములు అవస్థానుసారము తగిన ఆను 

పానములతో శీకపిరాది వ్యాధులందు మంచి ఫలితముల నిచ్చును, 

భంజనిళనమ్ము వశ్వేళశ్వరరసము. శేష్య పిత్తా స్తకరసము. 

షజ్య రత్నావళియందు వివరింప 

న వివరించబడిన రసలు రాయ్ని కా జో 

గమని-చి తగన విధముగా అనుపానముతో వాడవలసి యుండును. 

46. బాహ్య పయోగములు క 

. నఠవములు- కూరి | జ్యా నసుగాన్యటరా జములు తిలలు వీని కల్కి. 
క నా | \ స్మ | 

ఆ ర క 1 ల్ NS పసన కటి rea | శ 

మును సర్తప తె అమ్ముల కటు, ఉద్ది. రసము ర్లు ధి వలయును 
మంలో VEDL BH CEE 

a 
4 త 

(| |. గ “1 
వ. యో | us ఓ ॥ . | ల గ || 

| 
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2, దూర్వాహరి[దా- వీని కల్కలేపనము కృమిద( దు శీతపి_త్తముుకచ్చు 

లను శమింపచేయును. 

3. యవక్షొరము _సెంధవలవణము (చ క్రదత్శ) సర్షపతై లముతో కలిపి 
ఆభ్యంగనముచేసిన శీకపి తము శమించును, ర.) 

4, నుశుతో క్త ఏలాదిగణ[ దవ్య చూర్ణము, కటు తై లముతో కలిపి ఉద్య 

ర్యనము చేయించిన శీతపి_తము శమించును. (చ| కదత్శ) 

పథ్యములు ; 

పురాణశాలిధ న్యము అన్నమునకును, ముద్ద కుళుత్తము యూషాదులకు 

ఉపయోగింపవలెను. కటు తిక కషాయరసములుగల , ఆహార దవ్యములు 
శుష్కమూలక యూషము, కకోోటకము(దోన), కాఠర్శ శిిగుు ఉపోదిక్క 
శారిరచశాకమ్ము దాడిమ, వేతాగముల్కు జాంగల్క పళుపకులయుక్క_ మాంస 
రసములు, నుధుసర్షపతై లము దోషానుసారము శీతల లేక ఉప్ప ఆహారములు 
శ్రేన్మపి_ర్రశా సుకములుగా నుండు ఆహారవిహారములు శీతపిత్తాది వ్యాధులందు 
పర్యములుగా సుండును. 

@ 

అపత్యములు : 
తా 

తీరము &రివికారములయిన మీగడ్క చధి మొదలగునవి ఇత్తువికారము 

లయిన చక్కెర మొచలగునవ్కి మత్స్యములు, జొదక అనూపమాంసములు, 

నూతన మద్యములు, స్నిగ్ధ ఆప్ట్క మధురపదార్గసేవన్క గురు పదార్ధ 

ముల; విరుదాహారములు, అసాతాఫాహార  విహోరములు వమనవేగమును 

మ్కు శీతల జలస్వానము, స్తీ సంగమము ఆతప సేవ 

మూ పూర్ణ దడీణ వాయుసేవన ఇవి శీతపితాది వ్యాధులందు వరనీయములు. 
స యట లి ల 

(భై -రచంచి.) 
రడ 



వ్సద స నం 

విసర్ప నిరుక్తి: శరీరముయొక్క- వివిధమార్షములతో సర్పణము అనగా 

పసరించు వ్యాధి అగుటవలన విసర్బుము అనియు విశేషించి అన్ని వెప్పలకు 

(పసరించునదగుటవలన పరిసర్పమనియు నామకరణము ఈ వ్యాధికి ఏర్పడి 

నది.! 

విసర్పనిదానము : 

షదూష్యములు : 

విసర్ప ఉత్పత్తికి వొత్ము, పిత్తము, కఫము. ఈ మూడు దోషముబును 

ర క్రము, లసీక్క త్వక్కు. మాంనము. ఈ నాలుగు దూష్యములును కలిసి మొత్తం 

సప్తధాతువులు ఆధార రూపకారణములు లేక అభ్యంతర  కారణములుగా 

సుండును,2 

బాహ్యకారణములు : 

ఆహారసంబంధకారణములు లవణ్క అహ్హ కటుషదార్థముల అతిసేవన్క 
అన అడ Ee అద నయిం ర నాం ఆ ౬ Im తి ఉష్ల పన రములు, అనాత్మ్యపదార్థములు, విరుద్దాహారముల్పు కీన్నమైన (ఏ సిన) 

ఆహారములు అతీభోజనము్ఫు అధ్యశనము-వీటి అతి సేవన. 
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సౌపవీరకము, సురా మధ్యము, దవూుదధిమస్తుు సు కమ్ము 
అజాత] అలాటి 

ళ్ 
3 ౧ 

అమ్లదధి 

ఎం అతిగా సేవించుట. Pe 

ఇనా” 

గ), తిలముల్కు మాషములుు కుళు యు రిగా తోడని పె అలి 

ర ( ఢి 

ఖ గే 
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0 సె స 
8 %3 A hg లి 

స 
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:3 సే 
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“ag (| వ pare ళో 62 
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స్ 3 

Ye 
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నై 

ra) 

త 

సం 38 

2 

ళీ. 

స్సు 

నులు మొదలగునవి 

ra
) 

న్య హీన, అతిళారీరకర్మలు మల 
ఎల 

3 

| 
1 

షి 

నము, ఆతప, టగ్ 
వా 
wd 

0 fa 
Boe 

La 
x3 2 ah 

అ 
2. 
19 

“3 Ww 
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వినర్పస(మా ప్తి / 

మునందును న్యాసం సదయు (రరర ఒర 'పవేశమునుండి వ 
పష; 

వనీ Co [9 fe దః 
sre 

మృ) వ స్త ్ రవయిగానుండి అంతగా ఉన్నత: 

కానటువంటి శోధను కలిగించును, 

ఈ శోధ వివిద [పకారములుగా అసి 

సర్బమనియు పరీసర్పమనియు అనుచుందు ప 

ఈ వ్యాధి ముఖ్యముగా అహిత ఆహారివిహారములచే రోలయగును 1 

విసర్ప భెదములు : 

అధిష్టానానుసొర విసర్పభేదములు ౩ 

కే బహిరా[శిఠము 

సం చ్ రూ య > షడొ రచనగా న ade rp mu శే నె స లె చ వ న 1 > ది న్ ఓ టీ! రం క్ష్ జ న్ ళా ర ఆ 
ఆం * మళ్ళీ ఖో me రష అ wT MUM ఖీ న్నే పో రధం జ 

డ్డి గ వ ౫ nN ధా యీ తా 

14 వో షా శమ Ree x అసు చెం rds Yo “ క సో mo చ బాసి షు 

ti) త్వగాశ్రైస భోచేకగతాః కుపితాస్తు దాః సర్వాంగనా ఐటి ద స్టితమ 

ప అహి ళీ చలో అర జాకి 

తరింగము కుర ఆతి ఏస షతమనునంతమాపుంలెయం తం సర ఆ 
యా మ wm లిం 

(4 నా వష ద మూ రు 8 NRTA క్షే సంభటొబ అలం య 2 ( 
(2) టీ 

1 3 nf కా ఇ స pen CSE నశ 
2 బహాః శకః స తా ఆ gw ODDO Yeo 

చే లాల్ లలి 

చి ఎప కాన్ అ రా ఇరగ 1 భి ౧ 

ప fo ere హయ +] న్యం ఉం అత wy wl hed (1 ఠి గం! 1/2 

ca 
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దోషానుసార వినర్ప భేదములు ; 

చరకమతానుసారము విసర్పము ఏడు విధములుగానుండును. 1. వాతజ 

విసర్పము 2. పిత్తజ విసర్పము 3+ శేష్మజ విసర్పము 4 వాతపి త్రజ-అగ్ని 

విసరృము ర, పిత్తకఫజ-కర్ధమ విసర్పము 6. కొఫవాతజ (గంధి విసర్బ్చుము 

7. సన్నిపాఠజ విసర్పుము! 

సు శుతమతానుసారము ఏసర్పములు ఐదుఏభములుగా నుండును అవి* 

1, వాతజ వీసర్సము 

4 సన్నిపాఠజ విసర్పము 

5, శకజ వినర్చము 

అధిష్టానానుసార విసర్ప నం|పొప్పి లశణములు 

ఫి 

తాది దోషములు శరీరమునందలి ఆభ$ఃంతర అవ న్నీ 

యవములలో [పసరించినపుడు ఆభ్యంతరా శిత వినర్పము జనించును. 

అరి 
న పలల వం పాను ఎత | — 

వంచ జం పంజర ౫ "2 సృతాతుక 8 పృథత (త్రయః (తిఖ్ని్మ్ఫెతో 

సతి క జె ఎవకఫజన్యాన్నివాతికః 
భి 
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దోషములు పై విధముగ శరీరమందలి బాహ్య భాగమును ఆ్మశయించి 

నప్పడు బహిరా|శ్రీత ఏినర్పము జనించును, 

దోషములు (స విధముగా (సకోపించి ఆభ్యంతరావయవములను బాప . 

భాగములను రెండింటిని ఆ|శయించినపుడు ఉభయాశిత విసర్పము కలుగును. 

అతణములు :;. 

ఆభ్యంతర ఏిసర్చ లక్షణ ములుఎహదయాది మర్మ స్థానములందు 

రా 

(గహణమున అయధా [పవృ త్తి, (సోతోవరోధము, ఆతి తృష్ణ, మలమూ(తాడి 

వేగముల విషయ [పవృ త్తి అగ్ని మరియు బలము &ీణించుట-ఈ లక్షణములు 

ఆభ్యంతర విసనర్వములందు కలుగును: 

ఆఘాతము కొలుగుట్క ఇం|దియముల యొక్క మోహము (ఇం|దియ విషయ 

బహిరా(శిక విసర్వు అకణములుాపె అతణములు శలుగకుడా ఆయా 

దోషాను సావము [కింద చెప్పబోవు వాతాది విసర్ప లకిణములతో కూడి 

యు;డును. 

ఉభయా, శిత విసర్పలక్షణములు--రెండు. లక్షణనులు రలిసియుండు ట.2 

కలుగును, 

1, స్యాదిషసరో *౬_ఘాతాం తే ధో షరూ ష్యెశ్చ శోధవత్ త్యధిమానం తుత'". 
ఘు ద ద ఉకా అ 

అస్త “7 జ జో ల శాప్ పర > ణం జుల్ 

(పాహుర్చాహ్య న్తపభయా[శయాతీ యుధి త్తరం చ దుఃనాధ్యా_స్తత 

దోషాయధాయధమ్ (పకోపటైః స్వః కుపితాం విశే షణ విదాహిభిః 

చెహా శ్ఘం వినర్చంతి తెంతరంతళః శ్రితాబిహొః బహి౭స్థా 

భ్ నా న సనం౦ంనిం 13° దిషితయోద్విస్థొ 8 (అ.సం ని 1 

2. 1) మర్కోపఘాతాత్ సమ్మోహాత్ అయనానాం విఘట్టనాత్ తృష్టాతియోగాద్నె, 

గానాం విషమాణాం _పవర్తనాత్ విద్యాద్విసర్పుమ స్తర్ణమూశుచాగ్ని 

త్ అతో వప్యర్భయాద్చాహ్యుం అన్వ్యైర్విద్యా త్వలక్షణై: 

(చచి. 21/2627: 
భో 

ద్ర 
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సాధ్యాఒసాధ్యుత :_ 

ఉథయా శిత విస్పపి ముస కారణములు బలముగా నుండి ఉప[దవములతో 

కూడియు౨డి మర్య స్థానముల నాశ్రయించి యున్నచో అట్టి విసర్పము మను 

జుని చంపును, 

హాశతీక ప్రసర్పము 

నిదానము +. 

రూక్షకరమురైై న పదార్దముల, ఉష్టవీర్యము కల పదాస్ట్రములు వీటిని 
వూ 

చ 

oy సు ఆడ అక 
“సేవించుట వలను వాతము సంచరించు మార్గము ఇతర దోషముల" పూరింపబడి 

పబడుట వల; ము | వాూషెక మె |పకోపించి రరైూచిదూష్యముల అడగింపబడుట వలన వాళము మిగుల మూషెకీమే (ప౩ ఎం! ( స్య 
ట్ 

చరచి శరీరమున "స్వేచ్చాగ వానపి౨చి విసరృమును కచ్షించును. | 
చి 

లతణములు $. 

లీ 

వాతముచే కరిగిన విసర్పమునందు (శమ మదము దవయిపురాక సన్నులు 

ను. ఇ ' శో 3 శ క. రి న్ గ వీ న్ 0 న్నా ౯ + సం 1 క షు ళో 

మొదలగు వానియందు మంట పిపొస్వ నిసోద్వ హాలు అవగత ఎమ్బు ఉదే్వేష్టనము 

wn ఉన ఉన పై ౧ షే నొ ఇ అద గ్ "fe 

కంపమ్ము జస్టరి ము తమక శ్వాస అప్పసంధులందు మక్కలి వబాథ్క సంధి విష 

అను. లేపనమ్ము అరుచి అవిపాకము (ఆహారము బరమ కావండుట 
3m) 

గ్గ 

కనులు కఅక బారినట్లు: సడ కన్నురుకారుట్క (౨ సాగవని అహయవన యు ముల పై 

గ్గ జై క చ వ ~ - he my a శ ల. స నో తి me అక 

చీమలు పొకుచుస్నదుండుట్క ఈ అతిణముచు తతుగ్ునంం 

లలా A మం ఇడ అం ల గం దక కని యి లట అల్ . 
బళ్ల యునస మోర్టం PET ఆఅ |సదిరముసుెదు 

వరముగ్యా అరుణ నర్షముగా మౌ 
౬ a 

రి వాపు కలుగుసు, ఆ వాసు వ్యాదం న (ప్రదేశము 
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లందు ఫహూలములతో పొడిచినట్టుణా దాత రలుగును,. ఈ (పదెళములందు రోమ 

ములు  నిక్కపొడుచుకున్నట్లు ఉండును. ఆ లక్షణము విసరృము వ్యాపించిన 

వ్ నో క్ష ఖీ శ 
అన్ని (పదెళములలో కలుగును. వాత జ్యరలక్షణముబు కూడా అనుబంధించును. 

ఈ పిసర్ప వ్యాధికి శీఘముగా తగన చికిత్స చేయని యెడల శీ ఘముగా 

భేదిపబడునప్క సూక్మాకౌొరమెనఏ, అరుణ వరమ్ము శ్యామవరము కలిగినవి 
గా వ (32) 

సన య్యా! తు వ జయ అదో యళ అ oa విశదముగ్యా స్వ్యచ్చముగా వుందు అరుణ వర్ణ (దవమును పిల్పెుముగా [సవించు 

నవి ఆగు సోటములుచే ఆవరింపబడును: ఈ విధమైన లశణములతో కూడిన 

రోగికి అపానవాతమ్రు మూ్యూతప్పరీషములు విబద్దమగును. దీనికి నిదానముగా 

చెప్పబడిన రూడొోవ్లాది (చవ్యములు మున్నగు వానిని పేవించినచో ఇంకను వృద్ది 
ర చు 

న స్నిగ్గశీతావి _దవ్యములు సేవించినచో శల్య 
అ 
a (a 

పొ దును. వనికి విరుద్ద గుణము 

కొంత్ శమించును.! 

దూష్కములధికముగా దుష్టి చెందిన విషయమురై న గాదములతో కూడి 

చికిత్సక సాధ్యమై వర్గనీయమగును.ః 

1.1) తస్య రూపాణి [భమ దవమ పిపాసా నిస్తోద శూలాఒంగమర్దో ద్వేష్టన 

కమ్న్ప జ్వర తమక కాసాఒస్టిపన్టిభేద. విశ్రేషణలేపనాఒకోచకాఒవిపాకాః 
చత్తుమోరాకులక్య అ[సాగమనం, పిపీవికాసంచారఇవచాఒం౧ గేష 

యస్క్మింశ్చాఒవకాశే విసర్పో విసర్వతి సోఒవకాశః శ్యావాఒరుణాభాసః 

శ్వయధుమాన్ నిస్తోదభేదళూలాయామసంకో చహర్షస్ఫురజై రతిమా తం 
(పపీక్యలే ఆనువ కాన్తశ్చోపచీయతే శీ ఘభిదై 8 సోటకే ౪ 

తనుభిరరుణా భై'!ః శ్యావై రాష్ట తనువిశదారుణాఒల్వా[సావై 8 

విబద్దవాత మూ తపురీ పశ్చభవతి, నిదానో క్తాని చాస్యనోపశేరలే విపరీతాని 
చోపశే రేతే ఇతి వాతవినర్చుః (చచి. 2 ' (0౮0) 

ii) తక వాతాత్ స ఏసరోఫ వాతజ్యరసమవ్యధః 

శోధ స్ఫూరణ నిస్తోడ భేదాయాసారర్తి హర్షవాన్ (మాని. 525.6) 

2, వాతాత్య్మ కేఒసిత మృదు పరుషోఒసిత 
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పిత్తజ విసర్పము 

నిదానము ;. 

ఉష్ణవీర్యముకలిగిన్క ఉష్ణగుణములు కలిగిన అన్నపానాది ఉపచారముల 

చేతను, విదాహకరమైన ఆమ్ల రసములతో కూడిన ఆహారాదులను సేవించుట 

చేతను పిత్తము [ప్రకోపించి రక్తాది దూష్వములను చెరచి శరీరమునందు కల 

ధమనులను పూరించి అనేక విధములుగా వ్యాపించి వినర్పమును కలిగించును. 

లక్షణములు :_ 

పిత్తము వలన జించిన విసరృము అతి శీ ఘముగా వ్యాపించుచు-- 

జగము, (భమ్మ ఆఅంతర్జాహాము, తృష్ణ మూర్చు మోహము అంగభేదము, 

ఛర్చి, అధిక స్వేదము, శిశహ్ముల్క, అ3[|దృ అరత్కి చల్లని వాటియందు చన్నీటి 

యుదు అతి ఇచ్చ అరోచకము మొ గు లక్షణములు కలుగును. ఇవియే కాక 

స్మతములందు, మూత స్పరీషములంచు హరిత వర్షముగాని, హరి|ద వర్హముగాని 

₹లిగి వుండును, 

. శరీరమునందు విసర్పము వ్యాపించిన (పదేశములలో తామ వర్ణము, 

హరిత వర్గము, హారి దవర్షము, సీ ఐవర్లము కృషవరము, ర కవరము వీనిలోని 
ణం ణ (3) ర అ బీ ప్రద 

ఏదేని ఒక వర్షము కలిగి వృద్ధినొందుచుండును, అధిక |పమాణముకలిగి, మంట, 

ఎపరీత మైన. బాధతో కూడిన స్ఫోటముఐచే వ్యాపింపబ కి, ఆ స్పోటములనుండీ 

శమవర్హముతో కూడిన |దవము [సవించుచుండును* 

అట్టి స్ఫోటములు చిరకాలమునకు పాకమగును, పి_తీజ విసర్పమునకు 

చెప్పబడిన నిదానములై న ఉష్ష ఉపచారాదులచే ఇది మరింత వృద్దినొందును, 

1. పి త్రముష్టోపచా రేణ విదాహ్వమ్లాళ నై శ్నితం 

దూష్యాన్ సన్టాష్య ధమనీః (మార్షాంశ్చు) 

పూరయన్ వై విసర్నతే (చంచి, 21/31) 



ఏనికి విరుద్ధములై న శీతాపి ఉపచారములచే కొంచెము శమించును, ఈ లక్షణ 

ములు సికేర్తజ విసర్పమునందు కలుగును.! 

దోషములు అధికముగా వృద్దిచెందునపుడు మాంసమ్కు సిరలు నశించి 
కృష్ణాంజనము వంటి కర్ణమముతో కూడి చికిత్సకు అసాధ్యమగును* 

శేష్మిక వినర్పము 

నిదానము :*. 

స్వాదు అమ లవణ రసములతో కూడినవియ్కు గుకుగుణములతో 

కూడినవియ అగు ఆహారాదులు భుజించుటవలనన్సు పగలు ని|దించుట చేతను, 

ఆధికముగా వృద్దిపొందిన కఫము [పకోపించి రక్తాది దూష్యములను చెరచి 

కఫజ విసర్పమును కలిగించును. ఈ విసర్పము శరీరమందు మెల్లి మెల్లగాకొంత 

కాలమునకు వ్యాపించును. 

అక్షణములు :- 

శేష్యము వలన కలిగిన విసర్పమునందు...శీళ జ్వరము, శీతకము, 

(చల్లగానుం 3 న్స మమరాస్యత్సా ఆస్యోపలేపము. గుషత్వము ఛర్జి, హృల్తా 
ద సగామొునిను అకా ఇజలారగాతన్తానాకాణ గర 1 + అ లర జానా. చాmడాజలాారా లగ చా ఆ 

1. ఫే తస్యమాపాణి-జ్వరతృష్టామూర్భామో హచ్చర్టిరరోచకో ఒ౦గభేదః 
స్వేదటేఒతిమా తం అ న్హర్హాహః శిరలోరుక్ చతుషోరాకలత్వనుస్వపష్న (పలా 

పః పురళతిః : భమః శీతవాతవారితర్జాఒశిమా[ తం హరితహారి దన్నేతమూ(త 
oa 

వర్న స్త్వం హరిత హారీ దరూపదర్శనం చ యస్మింశ్చావకాశే వినర్వో౭. 

నుస..తి సో౬వకాశఃతా మహరితహారి[ దనీలకృషరకానాం వరనామన్యుత 
a దఫా బి లం 

మం ప్పష్యతి సోక్సేధై శ్చ ఆతిమా|తం దాహసంభేధనపరీ తై 8 

స చ రవరియం తుల్యవర్త  సావైః చిరపొకె శ్చ నిదానో కాని చాస్యనో 

"శేరతే విపరీతానిచోపశేరత ఇతిపి త్రవిసర్పః (చచి, 21/32) 

ii) పితా ద్దుకగతిఃపి త్రజ్వరోలింగో ఒతిలో హితః 

2, స్వాద “నరవ ణస్నిగ్ధగు మ్వన్నసన్వప్నసంచిళః 

కఫః సందూషయన్ దూష్టాన్ కృ[చ్భమంగే విసర్పతి.(చ.చి. 21/33) 
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(a) | ఆక్ ర్ మమ్ము (ప కము, ఆలసత్వము నచ తం చ 3 ఆఅంలాచరము్యుు అగ్నినాశనమ్ము 

ము ఈ లక్షణములు కలుగునుం 

అమి 

శ్రష్యజ వినర్నము వ్యాపించిన (పదేశములందు వాపుకలిగి, పాండువర్లము 

ని రక్షవర్షముగాని కలిగిపుండును. తై లము పూసినట్టుండి, స్పర్శ నశించి 
'నవుగా ను డును, స్వల్పమైన బాధతోకూడిి, వాపు కలిగిన పదేశమునందు 

"పతవర్లము లేదా పొండువర్లము కలిగిన స్ఫోటములు వ్యాపించును. ఆ స్ఫోటము 

పగల చర్మము జిగటతొకూడి ఘనముగా ఉండును. ఈ విధమెన కఫజ,, 
శరము చిట్లన పుడు 'శ్వేతవర్హముగా, పిచ్చిలముగ్య తంతువులతో కూ కాడి అను 

_ ఎధముగనుండి స్నిగ్రముగానుండు [దవమును[నవించును, శరీరమునందు ఊర్ద్వ 

వనమున గురుత్వముకలి గి స్టైర ముగావు డు జాలమువ3  వ్యాపించియుండు 

గణములు వ్యాపించును, ఈ వినర్బుము దీర్హ కాలము అనుబంఢించి యుండును. 

కఫజ విసర్బృ వ్యాధిచే పీడింపబడు రోగికి నఖములు, నయనములు, 
ఇక, వదనము, మల మూ[తములు స్వతవర్ణములో వుండును. దీనికి నిదాన 

“గా చెప్పబడిన మధురాడి ఆహోరములచే ఇది మరింత వృద్ధిచెందును. వీనికి 
రుద్దములై న ఆహారములచే కొంచెము శాంతించును.! 

1 iy తస్యరూపొణి.శీతకః శీతకజ్వరో గౌరవం నిదాతన్టాాఒరోచకో మధురాస్య 
రనమాహ్యావచపాని వా ఛ పిరాలస్యంసె స్తై మిత్యమగ్నినా శోదొర్చల్యంచ 

యస్మింళశ్చావకాశే సరోోఒనుపర్పతి సోఒవకాశః శ్వయధుమాన్ 

పొండుర్నాతిర క్ష కః సే సులు _స్తంభగొ రవై రన్వితో ౬ల్బ వేదనః 

కృచ్చపారై శిర కారిభిః బహులక్వగుపలే పై? సోః శే్యతపొండుభి 

రనుబధ్యతే (పభిన్నస్తుశ్వేతం పిచ్చిలం తంతుదుర్హన మనుబద్ధ్య లే, 

_పథిన్నస్తు శ్వేతం పిచ్చిలం తంతుమద్ద మనుబద్ధం న్నీగ్గమా|సావం 
(సవత్యూర్గ్వం చ గురుఖిః స్టేరః జావతతై ః స్నీగైర్బహులత్వగుపలే పైః 

(వజై రనుబధ్యలేఒఇనుషంగీ చ భవతి శ్వేతనఖనయనవదనశ్వంగ్యూ [త 

వర్చ స్త్వం నిడానో కాని చాస్యనోపశేరతే విపరీతానిచోపశేరత ఇతి 
శేష్మవిసర్పః (చంచి, 21/34) 

ii) కఫాత్క_౧డూ యుకప్పి్నిగ్గః కఫజ్వర సమానరుక్ 



విసర్బుము 353. 

వాత పి త్తజ (అగ్ని) విసర్పము 

నిదానము ః 

వాత పి తదోషములు రెండును వాని వానికి వేరు వేరుగ చెప్పబడిన కారణ' 

ముల సంసర్షముచే రెండును ఏకకాలమున అధికముగా (పకుపితమై ఒక దానివలన 

ఇంకొకటి బలమునుపొండి శరీరమును దహించుచు అనేక విధములుగావ్యాపించి- 

విసర్పమును కలిగించును. అట్టి విసర్బ్పమునకు అగ్ని విసర్పము అని 'పేరు,! 

లక్షణములు | 

అగ్ని విసర్నముచే పీడింపబడు రోగి ఈ [కింది లక్షణములు కలిగి 

వుండును. తీ వజ్వరము, శరీరమంద౧తట అగ్నికణములు చలి నట్లు తలంచును, 

ఛర్ది మూర్చ అతిసారము దాహము మోహము తమకము, అరుచి, (గన్తి 

భేదము అస్థి సస్టీభేదము అగ్నిమాంద్యము, తృష్ణ మొదలగునవి, 
© 

అగ్ని విసర్పము వ్యాపించిన |పదేశములందు చల్లార్చబడిన అగ్ని 

(బొగ్గువరె శ్యామవర్లములోగాని ర క్తవర్హములోగాని పుండును. మగియ ఆ 

(పదేశములందు అగ్నిచే దగ్గమయినబ్లు కనిపించు స్ఫోటములు ఉద్భవించును, 

ఈ విసర్పము వాతజ సంబంధమువలన ఆతి శీ ఘముగా వ్యాపించి మర్మస్థలము 

లందు చేరును. దీనివలన వాతము మిక్కిలి బలిష్టమై అంగముల నన్నింటిని 

భేదించుచు, శరీరమందలి (ప్రజ్ఞను హరించి చి_క్తభమను కలిగించును. నిదా 

నాశనము శ్వాస, హిక్క. వీనిని కలిగించును, అగ్ని ఏసర్పమువే పీడింపబడు 

చున్న రోగి తీవమైన అశాంతికి లోనగును. ఏ ఒక్క విషయమునందై న 

1. వాఠపి త్తం (పకుపితమతి మాతం స్వహాతుభిః 

పరస్పరం లబ్బబలం దహర్గాత్రం (_పసర్భృతి .. (చచి. 21/35} 

కాం (3). 23 
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ఇచ్చలేక యుండును. ఈ విధమైన అశాంతికోకూడిన మనస్సుచేత దేహముచేత 

అనేక విధములుగా క్షేశములనొంది మనో దేహములయొక్క- (భమచే జనించిన 

మోహముతో కూడుకొనినవాడై తిరిగి మేల్కానుటకు వీలుకాని గాఢని|దను 

పొందును, ఇట్ట లక్షణములచే కూడిన దానిని అగ్ని విసర్పమని చెప్పబడును. 

ఈ విసర్పముచే పీకింపబడు రోగికి చికిత్స చేయరాదు.! ఆనగా అసాధ్యము 

ఆని భావము, 

కఫ పిత్తజ (కర్షమ వినర్పము 

నిదానము 

కఫ పిత్తదోషములు రెండు బలమైన వాని కారణములచే అధికముగా 

(పకోపమునుపొంది శరీరమునందు ఏదేని ఒక (పదేశమునందు విసర్పమును కలి 

గించును. అట్టి విసర్పము శరీరమును దూషింపచేయును. ఇది కఫ పిత్తదోష 

ముల సంనర్గముచే కలిగిన కర్గమమను విసర్బము.] 

nm 

1. 1) తదుపతాపాదాతురః సర్పశళరీరమంగారై రివ ఆకీ ర్యమాణం మన్యతే, చర్థ్యతీ 
సారమూర్భాదాహ మోహ జ్వరతమకారో చకాస్టిసన్టి బదతృష్టా౬ విపాకాంగ 

అ © ea 

భేదాడిభిశ్చాథిభూయశే, యం యంచావకాశం విసర్పోఒనుసర్పతిసోఒవ 

కాశ శా నో ౦గార(పకాళోఒతిరిక్షో వా భీవత్కి అగ్నిదగ్ద[వకారై శ్చ 

స్ఫోనైరుపచీయతే స శీ|ఘత్వాదాశ్వేవమర్యానుసారీ భవతి. మర్యణి 

చోపత క్రైఏవనో ఒతిబ లోభిన్య_త్యంగాన్యతిమా|తం [(ప్రమోహయతి సంజ్ఞాం 

హిక్కా శ్వాసొాజనయత్సి నాశయతి ని దాం షవష్టని దః _పమూఢసంజ్ఞో 

వ్యధితచేతాః న క్వచనసుఖముపలభతే అరతి పరీతః స్థానాదాసనాత్ 

శయ్య్యాం (కాన్తుముచ్చ్భతీ క్రీ ష్త్రభూ బిష్షళ్చాళుని దాం భజతి దుర్చలోదుఃఖ 

(పటోధశ్చ భవతి తమేవంవిధమగ్ని వినర్పపరీతమచికిత్స్యం విద్యాత్ 

(చచి. 21/36) 

2, కఫపి త్రం (పకుపితం బలవక్ స్వేన హేతునా 
ట్ * కష ్పే జర ఏ విసర్బుత్యేక దేశే తు (వక్షేదయతి దేహినామ్ (చచి, 21/37) 
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లశణములు ; 

కఫ పిత్తములు రెండింటి |పకోపమువలన కలిగిన కర్షమను విసర్సమున 
© 

శీత జ్వరము, శిరోగురుత్వము శరీర స్తంభము, (పలాపము, నిద్వ శరీర 

కృశత్వము, ఆయోపవేశానంర మూర్చ మోహము, దాహము ఇం|దియము 

లకు జడత్వము, దుర్చలత ము అన్న ద్వేషము, అస్టిభదము, పిపాస్కా అగ్ని 

నాశము, నాసాది (సోతోఛి్మిదములందు [పలేపము, అంగ వికేపషమ్ము ఆంగ 

మర్షము, ఏకదేశగాహిత్వము, అపక్యమలము తరచుగా వెడలుద్క అలసత్వము, 

ఈ లక్షణములతోకూడిన కఫ పి తములకు స్థానమైన ఆమాశయమునందు ఒక 
A 2) 

[పదేశమునందు వ్యాపించి శరీరమంతటా మెల గా వ్యాపించును, -: 
గ 

కర్రమ విసర్వము ఏ (పదేశములందు వ్యాపించునో ట్ పదేశములందు 

రక్త వర్లముగాని, క్స్ వర్ణముగాని, పొండువర్గముకాౌని కలిగిన పిడకములచే 

వ్యా_ప్తమై స్నిగ్ధక్వమును, కృష్ణవర్ణము, నీలివర్ణము మొదలగు చ్మితవర్షములు 

కలిగి మలినమై వుండును. ఈ పిడకములు వాపుతోకూడి భారముగా ఉండును 

లోభాగమున పరిపాకము కలిగినదిగా, ఉష్ణాధిక్యతతో . కూడినదిగా ఉండును, 

హ_స్తముచే పీడింపబడిన ఎడల నానాట |కుళ్ళియుండుటవలన లోపల దుర్గంధ 

మైన ఆడుసువరె యుండు మాంసము బయటపడును, దానిని తొలగించిన లోపల 

నుండు సిరలు, స్నాయువులు కనపడుచుండును. ఈ లక్షణములు కరిగిన దానిని 

కర్రమ విసర్పమని వచించెదరు. ఈ వ్యాధి అసాధ్యము కావున ఈ వ్యాధిచే 

పీడింపబడు రోగికి చికిత్స చేయరాదు. 

1. ఏ తద్వికారాః.శీతజ్వరః శిరోగురుత్వం దాహ; 'స్పెమిక్యం అంగావసదనం 

నిదా తన్హా9 మోహో ౬న్న ద్వేషః (పలాపో౬ఒగ్నినాశః దొర్భ్బల్యమస్టి భేదో 

మూర్చా పిపానా (సోతసాం (పలేపో జాడ్యమిం[ దియాణాం[పాయోప 

దేశనయం గవికేపోఒం గమర్దో ౬రతిరౌత్సుక్యం చోపజాయతే (పాయళ్ళ్చా 

(౮౦౫46... 
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కఫ వాతజ (గంధ విసర్పము 

నిదానము : 

స్థిర, గుర్రు కఠినగుణములు కలిగినవియు మధురరసము, శీతవీర్యముతో 

కూడినవియు స్నిగ్గమురై నవియు అగు ఆహారాదులు సేవించినను, (సోతో 

మౌగ్గములందు [దవమును కలిగించెడి పదార్థములు సేవించినన్కు శరీర పరిశమ 

చేయకపోయినన్కు వమన విరేచనాది పంచకర్మాలను వాని వాని నియతకాలమున 

చేయకున్నన్తు శ్లేష్యమ్ము వాతము ఏర కాలమున (పకోపించును, ఆ రెండును 

ఒక దానిచే మరియొకటి దూషికమై మిక్కిలి వృద్ధినొంది అధిక బలముకలిగి 

ర క్తాదిదూష్యములను దూషింపచేసి (గంధి విసర్పమును కలిగించును! 

లతణములు ;. 

(గంధి విసర్బ వ్యాధిచే పీడింపబడు రోగి ఈ (కింది లక్షణములు కలిగి 

వుండును. ఈ వ్యాధి యందు వాతము (పకోపించియున్న కఫముచే ఆడ గింప 

— 

మాశయు విసర్పత్యలసక ఏకదేశ్యగాహీ చ యస్మిక్సావకాశే విసర్పోవిస 

ర్చతి సోఒవకాళోర క్తపీతపాండుపిడ కావ కీర్లవ మేచకా భి 8 కాలో మలినః 

స్నిగోబ హూష్మా గురు; స్తిమిత వేదన; శ్వ్యయధుమా౯కాగం ఖీరపాకో 

నిరాసావః శీ ఘక్తేదః _స్విన్నక్షి న్నపూతిమాంసత్వక్ క మేణాల్పరుక్ , 
పంామృష్టోఒపదీర్య లే, కర్ణ్వమఇవావపీకితో ఒ_న్లరం[పయచ్చత్యుపక్షి న్న 

పూతిమాంసత్యాగి సిరాస్నాయుసందర్శీ, కణపగస్ట్రీ చ భవతి సంజ్ఞా 

స్క్యృతిహన్తా చ తం కర్షమవిసర్పపరీతమచికిత్స్యం విద్యాత్ 
f చ, చి. 21/38) 

1. స్థిరగురుకఠినమధురశీతస్నిగ్దా౬న్నపానాఒభిష్యన్టిసేవినాం అవ్యాయామాది 

"సెవినామ్, అ(పతికర్మశీలానాం, శ్రేష్మావాయుళ్చ[ పకోపమాపద్యంతే 

తావుభౌదుష్ట పవృద్ధావతి బలౌ(పదూష్య దూష్యాన్ పసర్పాయ కట్చేలే 

(చ. చిం 21/39) 
ల దట. జాతా... _ ాంలా 
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బడి కన మార్గమునకు అదు పడిన ఆ కఫమును అనేక విధములుగ ఛేఎంచును. 

పిదప చర్మ సిరాసాయువులను ఆ శయించియుండు రక్తమును దుష్టములుగ 

చేసి మిక్కిలి దిక్త ములు సూక్ష్మ మూపముళు కలిగిన (గ్రంధులను మాలికవచె 

వరుసగా కలిగించును. అటువంటి (గంధిమాల రక్రవర్హ మై, మిగుల తీ(వమైన 

వెదనయు జరమును కొచ్చి యుండును, ఈ వ్యాధియందు శాషస్క కాసముల్పు ఆతి 

సారమ్ము నో రెండుట్క ఎక్కిన ఛర్జి (భమ ఇండియ సంమోహము, శరీర 

వర్షము మారుట మూర్చ అంగభంగము అగ్నిమాంద్యము ఈ లక్షణములు 

కలిగియుండును. 

సన్నిపాత విసర్పము 

అక్షణములు ౩. 

వాతాది వినర్పములకు వేరు వేరుగా చెప్పబడిన కారణములన్నింటిచేతి 

వానికి చెప్పిన లక్షణ ములు అన్నింటితో కూడి వినర్పములక చెప్పబడిన 6 కాది 

ధాతువుల నాలిగిటినేకాక మిగిలిన మేడో మశ్జాదులతో కూడిన సర్వధాతువులను 

అనుసరించి వ్యాపించిన విసర్పము సస్నిపాతజ విసర్పము. ఈ విసర్నము మిగి 

1, i) తత వోయు; వబద్దమాన్షః తమేవ న్తష్మాణం అనేకధా భిన్లన 

క్రమేణ[గ స్థిమూలం ర్చ చ్భుపొక  సొధా్యాం కఫాశయే సంజనయత్కి 

ఉత్సన్నర_కన్య వా (పదచూష్య ప్ త్తం సిరా స్వాయుమాంసత్వగా శితం 

గస్తినాం మాలాం కురుత తీ వేముజానాం స్టూలానాం ఆదమూనాం వొ 

దీరో వృ తరి తానాకు (చచి, 11/39) 

ర - 
జకరా& శీసార కొసపాఠా గ్రాశౌ పన$ పష పమోహవై వర్ణ్యాఒ 

ర్య్బాఒంగభంగని డారతిసదనావ్యా 8 
అద 

రాలి 

చి 

స ఐతే రుప|దుకః ర్మణాం తే రుష్మదు $సరస్ట క కా 

bes విషయమతిపతిలో వివర్ణిసీయోభవతి ఇతి గంధివిసర్పః (చచి.21/40) 
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లిన విసర్పములన్నింటికన్న అతి శీఘముగా వ్యాపించు స్వభావము కలిగి 

మిక్కిలి అసాధ్యముగా నుండును. కావున చికిత్స చేయరాదు, 

తత జ విసర్పము 

శన్తా9ది పసోరములు మొదలగు బావ్యూకారణముల వలన వాతము | పకో 
లవ్ పించి ర కమును పి తమును _పెరేపించి ఉలవలవంటి స్నోటములచే వ్యా ఫమెన 

ఇ ry i 

నో శ్ ల ఎ నా (లో లాస్ అన్ ఏిసర్బ్పమును కరిగించును. మరియు ఈ విసర్బము శోఫ్క జ్వారమ్రు నొప్పి 

నో ల న. : దాహము ఈ లకణములకొ కూడి శ్యామ అరు పర్ణ ములు కలిగియుండును, 

ఇది కీళజ నిసర్పమని చెప్పబడును. మరియు జ్వరము్ము అతిసారము, ఛర్ది 
త్వగ్యాంసములు పగులుట్క బడలిక అరుచ్చి అజీరము ఇవన్నియు క్షతజ 

ఆలీ విసర్ప సాధ్యాఒసాధ్యత 5) 

ఏన చెప్పబడిన విసర్వములరో వాత_పి త కఫములచే వేరు వేరుగా ర ళం par.) 

జనించిన మూడును వానివాని చికిత్సలచె సాధింప చగియుండును, ద్యందజ 

le సర్వాం తనన ముత్తు సర లింగ వ్యాప శం సర్వధాత్వనుసారిణం 

Gc లో “4 cr ణం మహాత్యయికమితి సన్నిహాతవిసర్చం, అదికిత్సకం విద్యాత్ 

(చచి. 21/42) 

: mr To ఈ శ ఇల్లి తీ థి సనం యము కో _ 2 బాపూ భాొఆ 8 ఇతౌ ల ్యద్ధిస్సు ర కం పి తమిఠరయన్ ॥ సర్బం 

సి జం అష అవత న వయ , యుత జో లా కొ Zs మ గార్ 3 వే నాం సాటి మారుతః కురా సతుంబత్ల కద్భ నై శ్చితమ్ ని ఫది ఎధజన్టర రుజాద హాధ్యం 

అ దక్ లక wap అ మసన ట్య ఇద we ఇ 
క క Ell కు “నాలి వొదివుముయ స ౧నాంవపదళనంర మ 

ప్రి 0 ది 1 
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విసర్పములతో వాత పిత్త సంసర్షము వలన కలిగిన అగ్ని విసర్పమును, కఫ 

పి త్తదోషముల సంసర్షము వలన కలిగిన కర్రమ వసరు్రమును (ప్రధానమైన 

హృదయాది మర్మములందు వ్యాపించక్క సిరలు యొక్క, స్వాయవులయొక్ళ., 

మాంసము యొక కుళ్ళిన (ద్రవము (సవించక వున్నచో అట్టి దోషములు 

రెండింటికి సాధారణ మైన చికిత్స ఆతి మెళకువతో అనతి కాలము విడువక 

చికిత్స చేసినఎడల శాంతినొందును. ఆటువంటి చికిత్స సరిగా చేయకపోయినచో 

ఈ విసర్పృవ్యాధుఎఐ కూడా అసాశ్యమురై నర్పమువఐ రోగిని శీ ఘముగా 

వాత కఫముల సంసర్లముచే కలిగిన గంధి విసర్పము జ్వరముమొదలగు 

ఉపదవములు కలుగతముదే చికిత్స చేయవలెను. ఇట్లుగాక ఉప దవములతో 

కూడియున్న ఎడల వ్యాధి ఆఅ సాధ్యమగును, తాపుస చికిత్స చేయరాదు సన్ని 

పాతమున కలిగిన విసర్పము రసాదిధాతువుల నన్నిటిని ఆశయించి జనించుట 

వలన, శీ ఘముగా వ్యాపించుట వలన్య వాతాచి దోషములకు పరస్పర విరుద్ధము 

లగు చికిత్సలు చేయవలసి యుండుటవలన మిక్కిలి అసావ్యముగ్గా నుండును. 

యా 

1. i) తత వాత పిత్త శేష్యనిమిర్తా విసడ్వాస్రయః సాధ్యాభవ న్తి అగ్నికర్ష 

మాభ్యా పునరనుపస్ఫ ప్రేమర్మణ్కి అనుగతే వా సిరాస్వాయుమాంసక్షేద 

సాఢారణ[ కియాఖిరు రుభాపవ అభ్యస్య (పళా న్రిమావద్యేయాతామ్ 

ఆనాదరోపకాన్తః పున కి తయోరస్యతరో హ న్యారేహమాశే వైనఆశీవిషవత్ 

తధా (గిన్టి వినర్ప మజాతోవ వం ఆరభేక చికిత్సతుమ్ ఉప్మదవోప 

లా ఖో ఎ య Oe: మ టు ల 

(దుతం తే్యనం పరిహరేతి సన్నిపాతజస్తు సర్వవాత షనుసారిత్వాత్ 

త్ నిబుదోనవ। రవ వ ఆశుకాగితా్యాతీ వియుద్ది వక్రమతా్వాచ్చు అసాధ్యం ఏద్యాత్ 

(చచి* 21/43) 

రతా వినరా పసృరాాత్యకః క్షతకృతశ్చాన ధ్ 

సిద్ది మెంతి పిర్తాత్మకో ఒంజనవ పుశ్చ ఖ ఎదసా ధ్యః కృ(చ్యాళ్చ మర్మసు 

(4 

య 
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వీసర్చ్ప చికిత్స 

సామాన్య చికిత్స 

విసర్బ వ్యాధి 'యందు దోష్మపాధాన్యతను దృష్టిలో నుంచుకొని విరచనము 

నమనమ్ము ర _క్షమోక్షణముు (పలేపములు పరిషేకములు మొదలగు వానితో ఉప 

చరింపవరను. 

సర్పమునందు [ప్రయోగించు ఆహారములు పోొషధములు విదాహకరము 

కౌనివిగా యుండవలయును. 

కష్టము విస్ఫోటము, మసూరికలయందు చెప్పబడిన చికిత్సలను 

జిన ర్పమునందు (పయోగింపవరెను. 

-... నినర్పమున పాకము చెందినచో శోధనము చేస (వణ చికిత్సయందు 
చెప్పబడిన పధి ననుసరించి ఉపచరింపవలను*2 

"చరక సంహితలో పి తజ కుషమున వర్ణింపబడిన మహోతి కక ఘృతము 
(౫ ఎలో అంక £ 

గుల్మ చికిత్సయందు పర్గింపది డిన [(తాయమౌణ ఘృతము అనర్భశ మనమున్న 

(పయోగింప వపను. 

విసర్పమునందు ఆహారాొది విధి 

అంఘనము చేయించుట వీసర్పమునందు హితకరముగా నుండును. 

లంఘనానంతరము రూతకరముగనుండి తీపికొరకు ఊ[దము శర్కరలు 

ల 

క ఉపాచరేద్వినర్చానవిదాహిభిః 

(చందం 5 3 1) 

2... కుషామయస్తోట మహూరికో క్ర చికితృయాప్యాళు హ రేద్విసర్బాన్ 

1. విరకవమనాలేవసేచనా సృగినమోత్త లావ 
న. 

చు 

5 ఖీ 
> రజక ఇం <a ౧ అ జ వ్, Se శ్ రానిపిప3 వన్ పరిక ఖషధిమాన్ (వణ కమేణి వచరద్యధో కం 

(భాష) 
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చేర్చబడినదిగాని లేక దాడి మానుళకములు పులుపు కొరకు చేర్చబడినదిగాని 

అగు స్నేహరహితమైన రూక్షమును కలిగించు మంధము ఇడ్వవలయును. 

పరూషకమ్వు మృద్వీకము ఖరూరము మొదలగునవి చేర్చి నీటితో ఈ మధ 

మును పక్వము చేయవలెను, | 

తర్పణముకొరకు యవ శాలిధాన్యములతో స్నేహముచేర్చి అవలేహము 

వర చేయబడినది ఇప్పించవలయును. 

అది జీర్ణమైన తదుపరి పురాణ శాల్యన్నమును యూషములతో భుజింప 

చేయవలను, 

ముద్గములు, మసూరములు, పటోలమ్ము  జాంగల మా. సవసములుు 

పురాణ శ్వేతరాజనములు, ర క రాజనములు శాలిధాన్యము, షష్టిక ధాన్యము క్ర 
Pon | 

యవలు గోధుమలు_వీనిలో రోగ సాత్య్యమునకు అనుకూలమగు ఆహారములను 

ఇవ్వవ లెను. 

కంగుధాన్యముు చణకములు, కందులు, కార వెల్ల కము, వేతాాగమ్వు 

తీ క్రశాఠరములు, నవనీతము, ఘ్బుతము (దాష్ష.ఇవి విసర్పమున హితకరముగా 

నుండును. 

విసరృమునందధు అపధ్యములు 

విదాహాకర మెగ అన్న పొనములు నిషదొహోరములు, పతశాకముల్కు 
చ (అ ఏ 

"శ జీ (జీ వు ను ఇక అలర కు అలాటి సు en క ర అనీ బ్య een ny జే దధి కూర్చిర్క సౌఎరాది మచ్యములు కిలాటము గరుపదార్థముల్డు పయ 

బల లర టల లో ల ఇలలో నా ఆ అలీ ఆలో 

లశునము, కళుత్సమ్ము మాష్క తిలలు లవణ్బ అప కటు విదాహకర పదార్థ 

ములు, స్వదచనము జాంగల మొంసములు తవ్చ ఇతర మాంసములు, 

ఆతపము వ్యాయామము అగ్ని వాయునసవః 

స్వప్నమ్రు వ్యవాయము, ఎండలో టర్చుగాళిలో తిరుగుట వమనమును నిగ 



హించుట్క [కోధము శోకము ఈగర్ష్య-వీటన్నింటిని వసర్పరోగి వర్తింప 
3 4 ౨ యీ లా 

వినర్పమునందు సామదోష చికిత్స కఫస్థానగత సామదోష చికిత్స 

కఫస్తానమెన శరీరముయొక్క ఊర్ష్వ భాగమున వ్యాపించియున్న ఆమ 
అ a య 

దోషముతో కూడుకొనివున్న విసర్పమునందు మొదట లంఘనమున్కు వమన 

మును చేయించి తి క్రరనముతో కూడిన [చవ్యములను సేవించుట్క రూక్షగుణము, 

శీత వీర్యము కరిగిన బొషధములను లేపనముచెయుట (ప్రశ స్తమగా వుండును,2 

పిత్త స్థానగత సామదోష చికిత్స 

పిత్త స్థానమైన శరీరముయొక్క మధ్య [(పదశమునందు చేరి ఆమదోష 

ముతోకూడి వున్నను అట్టి విసర్పమునందు ర ్ క్తమోక్షణమును, పిరేచనమును 

విశేష చికిత్సగా చేయవ ను .3 

వాతస్థాన గత సామదోష చికిత్స 

వాతస్థానమైన శరీరమునందుగల ఆధో భాగమునందు పర్వాశయమునకు 

క్రిండిధాగమున జనించిన విసర్పమున దు మొదట విరూక్షణరూపమైన చికిత్సను 

చేయవలయును .4 

గ 

1. i) చచి, 21 [108.114 

11) భెర. 57/2 7.34 

2, _ లంఘనోళ్లఖనే శై తీ క్రకానాం చ సేవనం 

కఫస్తానగతే సామే రూక్షశీతె ౩ | పలేపయేల్ (చచి. 21/45) 
డు Dar 

3 పి త్రస్థానగతేఒపేకత్ సామే కుర్యాచ్చికిత్సికం 

శోణితస్యా౬ఒవ సేకం చ విరేకం చ విశేషతః (చచి. 21/46) 

ఓ, మాదతాళయసంభూలి ఒప్యాదికస్స్యాద్విధాకణం (చ చి, 21/47) 
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వినర్పమునందు అవనస్థాను సారము స్నేహ ప్రయోగము 

రక్త పిత్తములవలన కలిగిన విసర్పముసందు స్నేహముచే చయు చికిత్స 

హితకరము కౌదు, 

వాతము అధికముగా ఉండు విసచ్పేమునందు, స్వల్బదో షముతోనంటి 

వుండు పిత్త విసర్పమునను తి కఠ ఘృతమును ఉపయో గించవరెను. 

[ప్రబలమైన పి_త్తమువలన జనించిన ' విసర్పమాసందు. విరెచనమును కలి 

గించు జొషథమును ఇవ్వవపను. అట్లుకాక అనేక దోషయుక్షమైన పిత్తజ 

విసర్పమునందు విరేచనముకాని ఘృతమును ఉపయోగించినచో దోషము 

లోలోపలే స్తంభించి త్వక్ ను మాంసమును రక్తమునుకూడా. పచనము చేయును 

బై 
లో al ఉర నే ఉట గొ లో ఇ oe అ 

అందువలసె బహముదోష యు రమెస సి తజ దిసర్పముసందు మొదట వించన 
Wamran 

1 
మును ఉపయా గించుదట చాలా పశ సము 

వినర్చ వ్యాధియందు వమన జొషధములు 

విసర్బుమున కఫ పి త్రములవలన వేరు వేరుగానై. నను రెండింటి సంస 

ర్షమువలన గాని జనించినపుడు వమనకర్మ చేయించుట హితకరముగా వుండును. 

వమనకర్మకే. ఈ (తింది యోగములతో వెసినె నై నను లేదా చరికసంహిత 

కల్పస్టానమునందు చెప్పబడిన తఫ పెత్తళ ధక వమనయోగములనై నను [పయో 

గింపవచ్చును. 

1 రతపి తా ౬న్వయ౬ప్మ్యాదొ “పఏే+ఎహానం న హితం మతము 
ఆన DD & ద 

యామె a = ల 7 ఖ్ ప 

వాతోల్బన తి ఘృతం పె తికన చ (పశ స్య ల 
అ రై అల a 

లముదో షే మహాదోషే పె తికే సా; చిష్టారేచనమ్ 
లా సాను ఉట 

న ఘృతం బహుదోషాయ దయం యన్న నించదుత్ 

'ద్యస్యాశయనంక్ఞతమ్ (చ. చి, 21/47.50) 
bi 
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1. [మంగకాయ్క అతిమధురము వేపపట్ట, కొడిసెపాలయొక్క- వీజములు 

వీనిని ఒకటిగాచేర్చి వమనము చేయించుటకు ఉపయో గించవ లను, 

2. పటోల్క వేప చిగుళ్ళ, పిప్పలి, [మంగకాయి కొడిశెపాల విత్తులు, 

వీనిని అన్నింటిని ఒకటిగాచేర్చి కఫ పిత్త విసరృములందు వమనము చేయుట 

కొరకు ఉపయోగించవచ్చును.] 

విసర్పమునందు విరేచన యోగములు 

విసర్పమునందు దోషములు కోష్టమును ఆ(శయించి వున్నపుడు ఈ 

(కింది విరేచన యోగములద్వారా శోధనము చేయింపవలెను. 

1, తృీవృట్పూర్షం ఘృతములోగాని, దుగ్గములోగాని, వేడి సీరుతోగాన్మి 

[దాక పండ్రయొక్క రనములోగాని కలిపి విసర్పము శమించుటకై విరెచమునకు 

(పయో గింపవ లెను, 

2, కానుగను ((తాయమాజమున్ఫు గోదుగ్ధములో కలిపి పక్వము*'సి విరే 
) 

చనమున క్రై (పయో గింపవలెను. 

3. (తివృత్ చూర్లమును |తిఫలా కషాయములో కళిపి అందు ఘృతమును 

చేర్చి విరేచనముకొరకు (పయోగించిన ఎడల వినర్పమునుు జ్వరమును 

శమించును. 

వ రుం అర ఇరు. పం ని బపు wt బు కో చ చ గొ జ 4. ఆఅమలక రిసమునకు మృ్చుతమునుబర్చి పిసప్బానొ గికి (తాగిఎచవ ను. 

లో ధో a Pa w ~ జో 1 ag న జల కో 

1. వచనం ముక ఏంట వచ్చకస్యఫలాని చ వమసం 

ఇ ఇర ఉడ్ అన వి జీ అ 5 ర al డాన్ క ot 

సం; పవాతీవ్యం ఠా వి టయ తనే ము పిచెసురా వాం 

మ్ లో తా మం వారై ఇ ఆ 

ఖా అంత్య భాన్ ఇ న్ అ ఇ చ విసర్చిణాం తయోశ్యా_న దొషని గ్లరణాః శివాః (చచి, 2 [52.54 
~~ యత) 



విసర్సము 365 

- టా i = 

లేం విసర్బ్చురోని (కూరకోషుడై వున 
(య ఆటా 

య 
ట్య స 

య 
చో. పైన చెప౦బడిన నాలుగవ 

యోగమున |త్రివృతి చూర్ణముకలిపి పానము చేయింపవరెను,' 

వినర్పమునందు ర క్రమోతణము 

విసర్పమునకు రక్తము ముఖ్యమైన ఆశయము రక్తము పిత్తము వీని 

యొక్క సంసర్లము లేకుండా ఏ విసర్పములు కలుగవు, అన్ని విసర్పములందు 

వీని సంనర్షము ఉండును. ఈ రెండింటిని శోధింప చేయు ర_క్తమోక్షణము అన్ని 

విసర్పములందును ముఖ్యమైనది. అ-దువలన (పారంభములోనే ర_క్రమోకణము 

చేయించుట (పశ_స్తముగా వుండును, అందులో శాఖలయందు రక్తము దుష్టమె 

నపుడు ఏశేషించి తొలుతనే ర కమోక్షణము చేయంపవవను,. 

వాతదూషిత ర్కక్తమున శృంగముతోను, పిత్త దూషిత ర క్రమున జలౌకల 

చేతను కఫదూషిత ర్యళ్తమున ఆలాబుతోను రక్తమును వెడలింపవలయును. 

ర_క్తమోక్షణము చేయునపుడు విసర్బము వ్యాపించిన [పదేశమునకు సమీ 

పముగా వున్న సిరను శీఘముగా వ్యధనము చేసి రక్తమును వెడలించవలెను * 

' కృము దూషితమైన ఎడల వెంటనే చర్మమును మాంసమును స్నాయువులను Cr 

అకాల. రువ తారామతి కా. 

న్ mf అటో అర్ 2] 1. (ఠివృ చ్చ్పూర్తం సమాలోడ్య సర్చిషా పయసాపి వా 

ఘర్మా౬౦బునా వా సంయోజ్య మృద్వీకానాం రసేన వా 

విరేకాఒర్ధం [వపయోక్తవ్యం సిద్ధం వీసర్ప నాశనం 

తాయమాణాశ్శ్ళతం వాపిపయోదద్యాద్విరచనమ్ 

(తిఫలారససంయు కం సర్పీస్రివృతయా నహ 

(పయో కక్టవ్యం విరేకార్గం విసర్పజ్యరనాశనం రసమామలకానాం వా 

ఘృతమి[ళం[ పదాపయెత్ స ఏవ గురుకోష్టాయ  తివృచ్చూర్హయుతో 

హితః దోషే కోష్టగలే భూయః ఎళతు,-ర్వ్యాచ్చికిత్సితం 

(చః చి, 21/65.69) 
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వరుసగా దూషింపదడును. ర క్రమోశక్షణమువలన అటువంటి దష్టి నిరోధించ 

బడును 

విసర్పమునందు శామక యోగములు-ఈ |క్రిండి దవ్యములతో విద్ధ్యను 

సారము కషాయములను సిద్దముచేసి పానము చేయించిన విసర్పములు శమించును 

1. ము స్క నింబ్క పటోల క్వాధము 

2. శారిబ్క ఆమలక్క ఉశీర మునా క్వాధము 

3. చందనము, ఉక్సలము వీని క్యాధము 

4. కిరాతతి కాది క్వాధము 
5, కిరాతాది లో. ధృ చందన, మరాలభి నానర పద్మకంజల్కు ఉత్పల 

విభీళక్కి మధుక్క నాగకేనర్ళ మొదలగువాని క్వాధము* 

6. |సపౌండరీకాధి క్వాథము 

7. [దాక్షాదిశీత కౌషధము 

8. పటోలాది శీత క్వాధము 

9. పటోలాడి కాధముసందు [త్రిఫల మసూర్హ ఘృతము కలిపి పానము 

చేయించవలెను, 

19. పటోలాది క్వాధమ:దు పటోల, ముద్ద ఆవాత్తీ ఘృతము కలిపి 

పానము చేయించవ ను. 

11. అమృతాది క్వాధము 

12. భూసింబాది క్యాదము 

13. నవకషాయగుగ్గులు 

14. అమృతాది క్వాధముతో గుగ్గులు [పయోగము, 

పి తాఒస్వితం జలౌకోభిః కఫాన్విత మలాబుభిః 

యథాసన్నం౦ వికారస్య వ్యధమేదాళు వా సిరాం 

త్వగ్యాంసస్నాయు సంక్రిదః ర క్తక్షేదాద్ధిజాయతే (చచి. 21/70.71 
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ఇతర యోగములు 

1. వృషాద్య ఘృతము.కుష్లు విసర్ప శామకము 

2. కాలగ్ని రు|చరసము -కొజ్జలి, అ|భక్క కాంతలోహా, స్వర్ణ మాకికము 

ముఖ్య (ద్రష్యములు, 100 మిలీ (గాములు తేనె పిప్పలీ చూరముతో 
ము య Ee 

జ్యా 1 ఇవ్వవ వను. 

వినర్పములందు బహిఃపరిమార్దన చికిత్సలు 

ముఃదు చెప్పబడిన విరేచన రక్తమోక్షణములచే దోషము బైటకు వెడలి 

శరీరము యొక్క-_ అంతర్భాగము శుద్ధమైన తరువాత దోషము త్వక్ను మాంస 

మును ఆశయించి ఉండినచో బాహ్య కియలచే దోషములను శమింపచేయ 

వలయును. దోషములు బలిష ముగా కాక స్వల్పముగా ఉన్నప్పడు (శోధనము 

చేయకయే మొదట కూడా ఈ బాహ్య చికిత్సలు చేయవచ్చును. ఈ (నలేపాదులు 

ర_క్రమునకు పి_త్రమునకు త్వక్ నకు (ప్రసాదమును చేకూర్చును. 

(పలేపొది విధి : 

(పలేపములశై కల్క [దవ్యములను నూరిన వెంటనే పయో గింపవలెను 

గాని కొంతకాలము అలాగే ఉంచిన దానిని (పలేపమునకు ఉపయోగించరాదు. 

మొదట వేసిన పట్టని విడదీసి మరల పటీవేయరాదు. ఆ పటీ మిక్కిలి ఉషమె 
యు cn) (se) Se 

వుండును. కావున ఆ స్టలమున దు కుళ్లి (వణము ఆభ్యంతరమునకు వ్యాపించి 

తోద మున్నగు వేదనలు అధికముగా కలుగును. వణము పెన గుడను ఉంచి 

దాని పెన పట్లు వేసిన ఎడల ఆవిరి వలన చెమట పట్టి ఆ (పదేశమున బొద్బిలులేచి 

కండూ కలుగును. కావున |వణముల పె వస్త్రము మొదలగువానిని ఉంచి దానిపై 

పట్లు వేయరాదు, 

1. చ. చిం 1/5461 

24 అ నశారీరే సంళుదే దోషే తళాాంస సం శికే ఆదితో వా౬ఒల్బదోషాణాం ౨2 ధ్ పోక న 
(పవత్ష్యతే (చచి, 21/72) 
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మొదట వేసిన పట్టును ఏడదీయకుండా దావిమీదనే మర్ల పట్టు వేసినచో 

ముందు చెప్పబడిన విధముగా ఆవిరి వలన స్వేదము జనించి బొబ్బలు లేచి 

బాదించును. 

కల్కమునందు స్నేహ'దవ్యములను అధికముగా కలిపినన్కు మిక్కిలి 

[దవరూపముగా చేసినను ఆ కల్క బొషధము చర్మము పై చక్కగా అంటదుః దాని 

వలన దోషము శమించదు, పట్లు దట్టముగా కాక పలుచగా వేసినచో ఎండి ఊడి 

పోవును. అందుచేత జొషధము యొక్క సారము వ్యాధి ఏర్పడిన స్టలమునందు 

వ్యాపింపక వ్యాధిని శమింపచేయుటకు తగదు. స్నేహమును అల్పమా[తలో 

చేర్చి పట్టు వేసిన ఎడల [దవమంతయు శీ ఘమగా ఎండిపోయి వ్యాధిని శమింప 

చేయబేదు.!ే కనుక విధ్యను సారము (పయో గింపవ ను, 

సామాన్య (పలేపములు 

1. దళాంగ లేపము (చః ద) శిరీష యష్టి తగరము, చందనము. ఏలా, 

జటామౌంస్కి హరి దాద్వయ్య కుష్ట్ర నే|తబల, వీనిని నూరి ఘృతముతో 

కలిపి లేపనము చేసిన అన్నీ విధములగు విసర్పములుు జ్వరము, 

శోధ, శమించును, 

ల. అ 

న చ పర్యుషితం లేపం కదాచిదవచారయేత్ న చ తేనై న లేపేన పునర్జా 

తు (పలేపయేత్ రైదవీసర్బుళూలాని సోష్టభావాత్ (పవ_ర్రయేత్ లేపోహ్య్యు 

పరిపట్టస (1 కృతః "స్వేదయతి (వణం స్వేదజాః పిటకా_స్తస్యకండూూళె 

_ వోవజాయతశే ఉపర్యుపరి లేపస్యలేపోయద్యవచార్యతే తానేవ దోషా౯జన 

యేత్ పట్టస్యోప రియా కారృత్? అతిస్నిగ్లో ఒతి దవళ్చ లేపో యద్యప 

చార్యతే త్వచినళ్షి ష్యతే సమ్యక్ న దోషం శమయత్యపి తన్నాలి ప్త పంన 

కుర్వీత సంశుష్కోహ్యాపుటాయలే నచౌషధిరసోవ్యాధిం పాప్తోత్యపి చ 

శుష్యతి తన్వాలి పెన యే దోషాః తానేవ జనయేద్ద్యశం సంభుష్క_ః 

బడయేదాాాధిం ని స్ఫ్నేహో వచారిళ; (చంచి. 21/102.108) 

3+ 
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2. కరంజ తై లము యొక్క (యో. రి అభ్యంగము విసర్బ, విస్ఫోటము 
లను శమింపచేయును 

వాతీజ పి త్రజ విసర్పములందు ఘృతము అధికముగా చేర్చి కఫజ 

విసర్పములందు ఘృతమును అల్పముగా చేర్చి (పదేహాదులు చేయవలయును, 

ఈ కింది (పదేహాదులకు చెప్పబడిన [దవ్యములనే _[దవములుగా చేసి 

సేచనాదులకు, చూర్ణములుగా చేసి అవచూర్లములుగా కల్కములుగా చేసి ఘృత 

ములు సిద్ధము చేయుటకు ఉపయోగించి ఆయా విసర్సములందు అవస్థాను సారము 

(పయోగింప వచ్చును. 

వాత పితోల్బణ విసర్పహర ప్రలేపాదులు 

1. ఉదుంబరత్వక్ , యస్టి, పద్మకింజల్కము, ఉక్సలము, నాగకేసర్క 

(ప్రియంగు కల్కమున ఘృతము చేర్చి (పదేహము చేసిన. వారజ్వ 

పి త్తజ విసర్పములు శమించును. 

ఈ కింది | పదేహాదులన్నియు యిశ్లు వాతజ పి_త్తజ్క విసర్బ్పహరములుగా 

ఉండును. 

2. శాద్వలాది (పచేహమి, యావకాది (పదేహము, మధుకాది [పదేహము 

యవమధుకాది (పదేహము, హరేణుకముల్కు మసూరములు ముద్దలు 

శ్వేశాలి వీనిని వేర్వేరుగాగాని కలిపిగాని ఘృతముకో (పదేహము చేయ 

వచ్చును. 

పద్మినీ కర్ణమ [పదేహమ్యు ము క్రాపిష్టి శంఖు (ప్రవాళ, కుక్క గరిక, 

(పపొండరీకాది (పదేహము* వీనిని వేరు వేరుగా ఘృతముతో (పదేహము చేయ, 

వచ్చును. 

కొ (3) 24 
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న్య(గోధాది (పలేపము, శకధొత ఘృతముతో కలిపి కావయాది (పలే 

పము, శారివాది [పబేపము, నలవావి (పలేపము, బలాది (పలేపము మృణాళాది 

(పలేపము, న్యగోధ పర్తాది (పలేపము చేయవచ్చును, 

వినర్పమునందు విశేష చికిత్సలు 

విసర్బు వ్యాధులందు ఆయా దోషహరగణ (దవ్యములచేతను క్వాధముల 

చేత సిద్దము చేయబడిన ఘృతముభు సేకముల్కు లేపాదులు (పయోగింపవలెను, 

ముందు చెప్పబడిన చికిత్సా విధానములో శీత పాయములుగాఉండు చికిత్స 

లను పిత్తమువలన కలిగిన వినర్పమునందు చేయవచ్చును. కఫమున కలిగిన 

విసర్పమునందు రూక్ష్మ్యపాయములై న చికిత్సలను వాతమువలన కలిగిన విసర్ప 
మందు అధికముగా స్నిగ్ధములై న చికిత్సలను చేయవలయును, అగ్ని విసర్ప 
మందు వాత, పిర్తశామక చికిత్సలను కరమ విసర్పమందు కఫ పి త్రహర 

చికిత్సలను మొదటగా ఉపయోగించవ రను." 

వాతజ వినర్పహర చికిత్సలు 

ముందు చెప్పబడిన వాతహర లేపాదులు ఇతర (కియలచే ఉపచరించ 
వలెను, 

1. ముస్త్య శతాహ్వా, దేవదారు కుష్టు వారాహికంద్శా ధాన్యోక్క శిగు, 

భదదార్వాది గణములోను పిప్పల్యాది గణములోను చెప్పబడిన గణ(దవ్యము 
లను కషాయ 'సేకమునందును, కల్కలేపషమునందును, ఘృతములందును వాతజ 

మగు విసర్పమునందు ఉపయో గింపవ లెను. 
|.» SER 

1.  కుర్యాచ్చికిత్సితాదస్మాత్ శీక పాయాణి వెత్తికే రూకపాయాణి కఫజే 
సె ఏహి కౌన్యనిలాత్మశే వాతపి_త్త_ పళమనమగ్ని వీసర్చిణే పొతం చా 

atc) ల ఒన్ 
అనీ కఫసి త్త ప్రశమనం (ప్రాయః కర్గమసంబ్ఞితే (చ, చి, 21/ 117-118) 
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2, కంటక పంచమూలములు, (హన్వ పంచమూలముళలు మహా పంచ 

మూలములు వల్లీ పంచమూలములు, వీనిని వాతజ విసర్పమందు పూయుటక్రు 

కషాయ సేవనమునక్కు ఘృతపాకమునకు ఉపయోగింపవ ను, 

3, రాస్నా సీలోత్సలాది లేపము ! 

పిత్తజ వినర్ప విశేష చికిత్సలు 

1, కసేరుకములుు శృంగాటకముు తామరతూండ్లు, భద ము స్తలు 

నాచు కలువ గడ్డలు నీటి అడుగునఉండు మెత్తని బురద్క అను వాని కల్కు 

మును పిత్త విసర్బకల [పదేశమందు వస్త్రమునువేసి దానిమీద పూయవరెను. 

ఆ వస్త్రముపె నేతిని కలిపి చల్లగా ఉండునట్లు ఉపయోగించవరైెను. పి త విసర్బ్చ 
4 రం న్ బావ 

మందు శరీర త్వక్ అధికముగా తపించి ఎక్కువ అఘాతము కలిగినచో (వణ 

మగును. కావున సుఖముగా పూఠను తొలగించుటకు ఈ విధముగా వస్త్రమును వేసి 

పూయవవెనని తెలియవ3ను. 

2, (హీబేరాది లేపము, 

3, (పపౌండరీకాది బేపము, 

శీ సేకములు 

1. న్య|గోధాదిగణ శీ త్రకాాధ పరి షేకము లేక ఘృతము లేక ఆ గణమును 

కల్కముగాచేసి పాలతోగాన్సి సగ భాగము తేనె కలిసిన నీటితోగాని చెజకు రస 

ముతోగాని పంచదారను కూడా కలిపి సేకమును చేయవరెను. 

1, ముసాళశతాహ్వా సురదారు కుష్టమ్ వారాహి కుస్తుంబురు 

కృష్ణ గంధాః వాతాత్మ 3చోష్టగణా;ః (పయోజ్యాః 

సేకేషు వేపేషు తధా ఘృతేమ యతి పంచమూలం ఖలు 

కండకాఖ్యమల్సం  మహచ్చాప్యధ వల్లి జం చ త చోోపయోజ్యం 

అల్ల అట 5 అయ్ wa ; గ అల్ల 1 భిషజా (పదెహే స్పే క్షే ఘృళలేవాపి తదైవ శ్రైలే (సు.చి, 17/34) 
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5, గౌర్యాది ఘృత పరిషేకము పిళ్లోత్తజ విసర్బ విస్ఫోటాది శామక అంటీ 

ముకేగా నుండును, 

కఫజ విసర్ప విశేష చికిత్సలు 

1. (శిఫలముల్పు పద్మకము, వట్టి, వేళ్ళు, మంజిష్ట్య గన్నేరు, కిక్కిస 

గడ్డి వేళ్ళు, మామెన కొమ్మలు, వీనిని అన్నింటిని కలిపి నూరి కఫజ విసర్బము 

నందు పట్టు వేయవలెను, 

2, ఖదిరాది లేపము 

3. అరగ్వధాది లేపము 

4. ఇం దాణ్యాది లేపము 

5, “శె వాలాది లేపము 

6. (తిఫలాడి లేపము 

7. (పపౌండరీకాది లేషము 

8. అజగంధాది లేపము 

9. కాలానుసార్యాది.2 

కసేరు శంగాటక పద్యగుం దా 

స్స'శె వలాః సోక్సలకర్గమాళ్చ 

వస్తాం నరాః పిత్త కృతే విసర్చే 

లేపాః విధేయాః సఘృతా స్ఫుశీతాః 

న్యగోధవరై * పరిషేచనం చ 

ఘృతశ్ళ కుర్యాత్స ర సేన తస్య 

శీతై ః పయోభిళ్చ మధూదకై శ్చ 

సళర్మ-రై రితురసై శ్చ సేకాన్ (సుచి, 17/58) 

(తిఫలాం పద్మకోశీరం సమంగాం కరవీరకమ్ 

నలమూలాన్యనంతశాం చ (పదేహముపకల్చయేళ్ (చచి. 21/88) 
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అగ్ని వినర్పములకు విశేష చికిత్స 

వాతమును, ర _క్రమున్కు పి త్తమును ఆధికముగా కల విసర్పమునందు శత 

ధౌాతఘృతమును మతము పట్టువేయదగును. మరియు పేరిన నేతి మీది మడ 

ముచేనై నను, పాలచేనై నను, అతి మధురమును చేర్చి కాచబడిన కషాయము 

నై నను, పంచవల్కము కషాయముతోగాని సేచనము చేయవలెను, 

దూరాాఘృతము _పయో గించి రోపణము చేయవలయును. దార్వ్యాది 

క్వాధముతో (పక్షొళనము అవే [దవ్యములతో సిద్ధముచేసిన ఘృతము అభ్యంగము 

నకు చూరము అవచూరమునకు (పయో గించిన విసర్పజనిత (వణములు 
౬9 ౬౩ 

జనించును.* 

(గంధి విసర్ప విశేష చికిత్స 

రక్తము పిత్తము అధికముగా వృద్దిపొందిన (గంధి విసర్పమునందు 

మొదట్ట  రూక్షణ క్రియలు లంఘనములు, ప) షేకములుు పంచ వల్కముల 

(పలేషములు, సిరామోక్షణములు జలగలచే ర _క్రమోక్షణము్ము వమన విరేచ 

నాదుల్కు కషాయ తి_క్రరస (ద్రవ్యముల కషాయములు మొదలగు ఈ చికిత్సలను 

దేశకాలాదులన్కు రోగి పరిస్థితిని బాగుగా గమనించి అందుకు తగినట్లుగా చేయ 

వ౮ను, 

(గంధి విసర్ప రోగికి మొదట శరీరమందలి ఊర్ధి పభాగమునందు ఉండు 

దోషమును వమనము చేతను అధోగత దోషమును విరేచనముతోను వెడలించి 

పిదప ర క్తమోత్షణము చేయించి ఆ తరువాత వాత కఫములను పహారింపచేయు 

చికిత్సను చేయుట హాతరరముగా వుడును. 

1. మృశేన శతథౌతేన పవిహ్యాత్ కేవలేన చ 

ఘృతవండేన శీతేన షయసా మధుకాంబునా 
పంచవల్క_ కషాయేణ సేచయేక్ శీతలేన వా 

వాతాస్తక్పి బహుళం విసర్పం బహుళో ఖిషక్ (చవ. 2/9 195) 



ధూమపానములు శిరో విరేచనములు అవస్థానుసారము (పయోగించవకను,! 

స్వేదములు 

(గంధి విసర్పమునందు వేదన కలిగిఉన్నచో ఉష్టవీర్యములై నృ వాతకఫ 

హర (దవ్యములచే సిద్దము చేయబడిన ఉత్కారికలతోనై నను స్నిగములై న 
(ఇ a ఖు a 

సవారములచేనై నను ఉపనాహము చేయవలయును 2 eh 

సేచనములు 

ఉష్టముగావుండు దశమూల సిద్ద ఘృతముచేత కాని, కుషతెలము చేతకాని 

కారఉదకము చేతకాని, గోమూ(త్రము చేతకాని, లేక పత్ర నిర్యూహము చేతకాని 

సుఖోషంగా సేచనము చేయింపవచెను, 

(పదేహములు 

సుఖోష్టంగా అశ్వగంధా కల్కముగాని, శష్కమూల కల్కము నక్త 

మాలత్వక్ కల్కముచేగాని విఖీతకీ త్వక్ కల్కముతోగాని పదేహము చేయ 
వ ఎను, 

(పలేపములు 

బలాది (పలేపము, ద౦త్యాది (పలేపము మూలకౌది లేపము చేయింప 

1. రక్తపితో త్రరం దృష్ట్వా (గంధి వీనర్పమాదితః 

రూక్షణె రంఘ చె స్ఫేశె 8 |పదేహాః పాంచవల్క-వై 8 
a౧? యు డల న్ యె టా 

సిరామోళ్టై ౬ జలౌకోఖిః వమనై సృవిరేచనై 8 

ఘృతై ౩ కషాయతికెశ్చ కాలజ్ఞస్సముపాచరేత్ (చంచి. 21/19. 120) 

2 ఉత్కా-రికాఖిరువావిరుపనాహ 8 ' పశస్యల 
ణు LU 

3 భిరే నవాగె సినరరూలి న 93 స్విగ్గాభిర్వెనవారై ర్వా _గుంధిబసర్పజాలినామ్ (చ దె 21/1 2 
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ఆభ్యంతర యోగములు 

శ్రీఫలాదిచూర్లము తేనెతో సేవింప చేయవఎను.' ముసావిస క్తు (కష్టో క) 

వలాతకస కు (రసాయనో క్త (పయోగింపవలెను. స్వరమాక్షిక భస్మము 
ae — అజాత ౬ 

00 మి.గా.ల తేనెతో పేవింపచేయవలెను, దేవదారు క్వాధము, రసాయని 

ఏధ్యనుసారము శిలాజి త్తును 'సేవింపవ లెను, 

ఇతర (కియలు : 

ధూమపానములు నస్యములు (పయోగింపవ లను, 

ఖఫేవనోపాయములు _ గుల్మ చికిత్సో క్త భేదనో పాయములు (పయోగించ 

వలను, 

ఏమ్లూపనము-లోహమ్బ్ము లవణము పాషాణము, స్వర్హమ్చు తా్యమము 

మొదలగు వానిని కాల్చి గంధి (పదేశమున వస్త్రమును ఆచ్చాదనము చేసి దానిచే 

గట్టిగా పీడించి విమాపనము చేయవలను, 

ఈ [కియలచే మిక్కిలి కఠినమై బలిషమైన విసర్బ్మ గంధి రాతివ౮ కఠినమై 

శమీంపకుండిన ఎడల క్షారము చేతనై నమ నిప్పును కాల్చబడిన యినుప కడ్డీచే 

నై నను బంగరు కర్టలచేనై నను విసర్ప[గంధిని కాల్చి భీదింపవరకెను. లేళ 

(గంధులు పచింప చేయునట్టి పొషధముల కల్కముచే పచింపచేసి పక్వమైన తరు 

వాత శస్ర్రముతో భేవించి |గంధిని వెలికి తీయవలెను 1 

కేం ఆభధిః [క్రియాఖిస్పిద్దాఖిః వివిధ భిర్బ్నలీ సిరః 
(ఈ 

(గంధిః పాషాణ కఠినః యదా న£ీవోపళా మ్యూతి 
వా. 

న - 
యౌరురె అధాస్యదాహ; కారణ శర § 

Ce a 

దో 

పొకిఖి; పొచయితా్య వౌ పొటయిత్వా సముద్దరెత్ 

(చం ఏ. 21/133.134) 
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(గంధి విసర్పమునందు రక్తము అధికంగా దూషితమైన ఎడల అటువంటి 

దుష్టరక్తము రిక్త మోక్షణము విధి|ప్రకారము బయటికి తీస్కితరువాత వాత శ్లేష్మమును 
హరింపచేయు చికిత్సలను మరల చేయవ* యును. (గంధిని బెధించిన తరువాత 

శిరోఎరేచన కరమయిన ధూమము నస్యము, స్వేదనము, మర్దనము మొదలగు 

విధులను మరల చేయవలయును. అటువంటి చికిత్సలవలన కూడ దోషము 

పూర్తిగా హరింపబడని ఎడల మరల దోషమును పచింపచేయు బాహ్యఉపచారము 

లను బొషధ (_పయోగాలను చేయవలయును, 

ఈ విధముగా దాహ కర్య్మచేత్క పాచన |క్రియవలన, విసర్బ [గంధియందలి 

దోషము పకమైన పిదప అటువంటి దోషమను వెడలింపచేయునవి |వణములను 

తగ్గించునవి అగు బాహ్యా కియలచేతన్సు *భ్యంతర జొషధుల చేతను, [వణ 

ములకు చికిత్సచేయు విధములో చికిత్స చేసి ఉపచరింపవలయును.1 

కంసిల్ల నాది తె లముచే (వణరోపణము రలీిగించవ ఐనుః [వణరోషణము 

ఇతర [వణోక్త చికిత్సలను ఆవశ్యకతాను సారము (పయోగింపవలను. లో 

ది 
అవల 

XXX 

కాల! జారు 

1, 'మోక్షయేదృహు శళ్చాస్య ర _క్రముస్రే శమాగతం 

పునరళ్చాపహృశే రే వాత శే మ్మజదొషథమ్ 

ధూమో పిరేకశ్ళిరసః 'స్వేదనం పరిమర్దనమ్ 

అవళామ్యతి దోషే చ పొచనం వా [పశస్యతే 

(పక్ష్సిన్నం దాహ పాఠావ్యాం భిషక్ శోధన రోపడ 8 

బాబ్యాళాభ్య రై వైఎస్ (వణహమక్సముసావ రత 

(చాచి. చే. /1ఏ5వ్ ఓం 7 



విస్సా ట ముం 

రక్తము పిత్తము వీని (ప్రకోపముచే అగ్నిచే దగ్ధమైన విధముగా జ్వః 

ముతో గూడిన బొబ్బలు శరీరముశ ఏదో ఒక (పదేశమునగాని లేక సర్వాంగమి: 

లందుగాని ఉత్సన్నమగుట విస్ఫోటమనబడునని సుశుతుడు నిర్వచించెను.! 

విస్నోటమును కొందరు మసూరిక (స్మాల్ పాక్స్) గా భావించు చున్నారు 

కాని అదిసరికాదు. మళూచికమునందును విన్నోటము జ్వరము ఉండును. క... 

మశూచికము లేకుండగ గూడా విస్నోటములు కలుగును, మళూచికము సర్వాం గము 

లందును ఉండవలెను. విస్నోటము ఏదోఒక అంగమునందై నను కలుగవచ్చును. 

విస్పోటమునకు పూర్వరూపములు వర్టింపబడ లేదుః మకాచికమునందు పూర్వ 

రూపములు గమనింపబడును. 

సుుశుతుడు విస్స్ఫోటమును కు దరో గములందు వర్ణించెను. 

ఆధునిక వైద్య మతానుసారము విభిన్న కారణములచే. జనించు బుల్లస్ 

ఎరిష్షన్ను (Bullous Eruptionts} విస్నోట మునకు తుల్యముగా నుండును, 

వీనిలో ముఖ్యమైనవి ఈ [కింది విధముగా నుండును. 

1. షెంఫిగస్ వల్లారస్ (Pemphigas Vulgaris) 

Hy + మిల్లస్ పెంఫిగాయవ్ (Bullous Pemphigoid) 

3. టాక్సిక్ ఎపిదెర్యొల్ నె్రోరై_సిస్ (Toxic Epidermal Necrc- 

4. డెర్మాటైట్స్ హెర్చెటి ఫాస్ (Peimetitis Herpeti formis 

1, అగ్నిదగ్గని ధా సోటాః సజ్వరా ర 

క్వచిత్ సర్వ తాదేహీ విన్ఫోటా ఇతి తేస్మ్భణతా; నుసి. 13/16 
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విస్పోట భేదములు 

మాధవకరుడు ఎనిమిది విధములగు విస్ఫోటములను వర్ణించెను. ఆని 

1. వాతజ 2. పిత్తీజ 3. కఫజ 1, వాతపి తజ 5. వాతకఫజ €* కఫపి_త్రజ 

7 సన్నిపాతజ ర, రక్రజములు, 

నిదానము: 
కటు అమ్షరసము కల పదార్థములను భుజించుట్క తీక్షములు, ఉష్పములు, 

విదాహకరములును, రూక్క కారగుణములు (పధానముగాగల [దవ్యములను 

భుజించుట్క అజీర్లకరములై న పదార్థములు భుజించుట, భుజించిన ఆహారము 

జీర్తము కాకమునుపే మరల భుజించుట చేతను (అధ్యశన) ఆతప్క 'సేవనల 

చేతను ఆయా బుతువులందుండ వలసిన శీతోస్టములు హెచ్చుగా గాని తక్కువగ 

కాని వ్యతిరేకముగగాని ఉండుట చేతను ఎండలో సనంచరించుట, ఆయా బుతు 

చర్యలను విపరీతముగ ఆచరించుటచేతనుు వాతాది దోషములు (ప్రకోపించి రక్త 

మాంసాస్టులను దూషింపచేసి త్వక్ను ఆశ్రయించి జ్వరముతో కూడిన ఘోరమైన 

సోటకమును కలుగచేయును. భోజుని అభ్మిపాయమును అనుసరించి రక్తము, 

పిత్తము రెండును వాతముతో చేరి విస్ఫోటమాను కలిగించును.! 

సామాన్య లక్షణములు : 

రక్తపిత్తముల [పకోసము వలన అగ్నిచే కాల్చబడినపుడు ఏర్పడు చిన్న 

చిన్న బొబ్బలవరె జ్వరముతో కూడియుండి శరీరమంతయుగాని ఏదో ఒక 

(పదెశమునందు గాని బయలుదెరు సో్ఫోటములకు “విస్పోటము” అని పేరు. 

ఇందు దాహము తృష్ణ కూడా ఉండును. 

1. కట్వముకీతోష విదాహి రూక క్షారె రజీరావ్యశనాత పెళ్ళ 
క్. శ్ (ల బు యా 

తధ రుదో షణ విషర్యయేణ కుష్య నీ దొషాః పవనాదయస్తు 

త్వచమా శిత్య 'తే ర_్రమాంసాస్బని పదూష్య ఏవ 

ఘోరాన్కు_ర్వ స్త విస్ఫోటాస్స ర్వాకాజ్వర పురన్స రాన్ (మాౌ.నిం 53/1-2} 
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ఈ విషయమున భోజుడు “వాయువుచే అనుగమింపదబడిన ర_క్తపి త్రములు 

ఎపుడు చర్మమునందు అగ్ని దగ్గ (వణములవంటి సోటములను కలుగ చేయునో 

దానికి విస్నోటమని పేరు అని చెప్పెను! 

చరకుడు సర్యశరీరము నందును కాలిన బొబ్బలవర నుండి దాహము 

జ్వరము తృష్ణతో కూడిన పిటకలు కలిగినది విస్ఫోటమని పేర్కొ_నెను.2 

అన్ని విసోటములకును ర క్తపి త్తములే కారణము. 

వాతజ వఏస్నోటక లక్షణములు : 

శిరమునేందు శూలముచే పొడిచినట్లు బాధ్య శూల్క జ్వరము, తృట్. 

పర్వభేదమ్రు స్ఫోటములు, కృష్ణవర్హముతో కూడి యుండుట, ఇవి వాత విస్ఫోటత 

లక్షణములు శి 

పి తజ విన్నోట అతణములు * 
యట 

సం తజ విస్ఫోటమునందు జ్వరము, దాహము, నొప్పి (సొవమ్కు తృష్క 

1. మాని 53/3 

2 1) అగ్నిదగ్గా ఇవ సోటాః సజ్యారార' రపి త్తజాః క్వచిత్సర్వత వా దేహా 

ని జట . కల్సి లీ గి బు అలై వ్ల 

విస్నోటా జతి తే స్మృతాః ర_క్తపిత్రజాః ఏతేన సర్వేషు విన్నోటకెమ 

ర క్తపిత్తయోః పభధానకారణత్వం యథా భాలేము వాతస్యతథా వాతాను 

గతిరపి బోద్దవ్యాతధా చ థోజయదార రక్తం చ పిత్తం చ వాతేనానుగళం 
శ ల డా Pe అం ర గా అధ తా 

త్వచి అగ్నిదగ్గని భాన సోటాన్ కురుత; సర్యదహగా ౪ 

(మాని, 53/3) 

ii) ఏస్ఫోటకాః నర్వశరిరాగాస్తు సోటాః నరాని జ్వర తర్షయు క్తా 

(చచి, 12/90) 
# 

3. _ శిరోరుక్ఫూలభూయిష్టం జ్వర_ప్ఫృట్ సర్వభేదనమ్ 
య —D 

సకృష్ణావర్ణతా చేతి వాళ విస్ఫోటలక్షణమ్ (మా.ని. 53/4) 
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స్నోటములు కీత్రవరములోను లోహిత వర్ణములోను ఉండుట! ఈ లక్షణములు 
(మా 

కలిగి యుండును, 

కఫజ విస్నోట లక్షణములు ః 

కఫజ వస్ఫ్నోటమునందు భరి. అరుచి, అవయవములందు జాడ్యత, 

కండూూ స్నోటములు కఠినముగా పాండు వర్లముకో ఉండుట, అధిక బాధ లేక 

పోవుట, చిరకాలమునకు పర్వమగుట ఈ లక్షణములు కలుగును. 2 

వాత పిత్తజ విస్ఫోట లక్షణములు :, 

వాత పిత్తజ విస్ఫోటమునందు స్ఫోటములు తీ వమైన వ్యధను కలుగచేయు 

చుండును ఎ 

వాత కఫజ ఏస్ఫోట లక్షణములు :- 

కండూూ జడత్వము మంట్క ఛర్చి ఈ లక్షణములు వాత కఫజ విస్నోటము 

సందు కలుగును,* 

కఫ పిత్తిజ విస్నోట లక్షణములు :- 

ఛర్డి, అరుచి అవయవములందు మంట్క దురద, జ్యరము-ఈ లక్షణ 

ములు కలిగిన ఎడల కఫపి తజ విస్నోటమని తెరియవ౮నుశ్ 

1. జ్వరదాహమజా (సాన పాకతృష్టాభిరనిషితమ్ 

పీఠలోహితవర్లం చ పి_త్తవిస్నోట లక్షణమ్ (మా.ని. 53/5) 

2. చర్జ్యరో చకజాడ్యాని కండూకా రిన్యుబాండుతా 8 

అవేదనశ్చిరాత్సాకీ స విస్నోటః కఫాత్మరః (మా.ని. 53/6) 

3. వాతపిత్తకృతో యస్తు కురుతే తీవ వేదనమ్ (మా.ని. 53/7) 

4, _ కండూస్తైమిత్య గురుభిర్దానియాత్క్మఫ వాతికమ్ (మాని. 53/7) 
తం గార బర జ అనం అవ ల లా 5. ఠండూర్జాహో జ్వరశ్చరిలేతై స్తుకఫ పై త్తీఠః (మా.ని. 53/8) 



విస్నోటము 381 

సన్నిపాతజ విస్ఫోట అక్షణముళలు క 

నుధ్యమునందు వల్లముగాను చుట్టూ. ఉన్నతముగాను ఉండి కఠినమైన, 
స్వల్పమైన పాకము పొంపనదై, మంట ఎరుపు, తృష్ష, ఇండియజ్ఞానము లేక 
పోవుట, ఛర్జి మూర్చ, నొప్పి, జర్వమ్ము (పలాపము, వేపధ్యు మూర్చ, ఈ 

లక్షణములతో కూడి ఉండునది సన్నిపాతజ _ విస్ఫోటమని చెవ్నబడును. ఈ 
విస్సోటము అసాధ్యమై ఉండును, 

ర కజ విస్నోట లక్షణములు :. 
per . | 

పిత్తము (పకోపించుటకు కల కారణముల వలననే రక్తృజ విస్సోటము 

కలుగును. ఈ రక్తజ విస్క్సోటము గురువింద గింజవంటి రంగు, ఆకౌారముకలి గి 

ర క్ర మును (సవించుచు అధికముగా మంటలు కలిగియుుడును. ఇది అనేకవిధము 

లైన సిద్ధొషధ ములచేత చికిత్స చేసినను నివరి,ంచుటకు సాధ్యము కాదు.2 

1. మధ్యనిమోోన్నతాం తిశ్చ కఠినః స్వల్చుపాకవాన్ దాహరా గతృష్టా 

మోహ ఛర్హిమార్నా పకాజ్వ రః (పలాపో వేపధుః . మూర్భాసోఒసా ధ్యశ్చ 

(తిదోషజః (మానని. 53 /8=9) 

2, 1) రక్తారక్తనముత్తానా గుంజావిదుమసన్నిభాః పీడితవ్యాస్తు ర కేన 

చెత్తికేన చ హెతునా నతే సిద్ధింనమాయా సన్తి సిద్ధెర్యోగశతె రపి 

(మా.ని. 53/10) 

11) వేదితవ్యాశ్చ ర _క్తేన పై త్తికేన చ హేతునా గుంశాఫలసమీరక్సా ర క్ర 
సావావిదాహినః న తే సిద్ధిః సమాయాంతి సిద్ధెర్యోగళశ తెరపి 

(భావ. విస్ఫోటాధికారము 12) 
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విస్నోటక ఉష దనములు వ 

కృష్ణ శ్వాస, మౌంస సంకోచము, దాహము పాక్కాా మదమ్ము 

జ్యరమ్ము విసరృముు మర్మములందుబాధ ఈ ఉప దవములు కలుగును.] 

మరికొందరు హిక్కాా ళ్వాసు అరుచి, కృష్ణ, అంగమర్షము, హృదయ 

మునందు వ్యధ, విసర్బ్పము జ్యరమ్ము హృల్లానము ఈ ఉప[దవములు కలుగు 

నని పేర్కొనిరి.2 

వ స్ఫోటక సాధ్యాసాధ్యతలు :- 

పైన చెప్పబడిన విస్క్ఫోటములలో ఒక దోషమువలన జనించినది సాధ్య 

మనియు దోషద్వయముచే జనించినది కష్తసాధ్యమనియు, సన్నిపాతముచే జనిం 
ఉన విస్ఫోటములును, అనేక ఉప పములతో కూడిన విస్నోటమున్సు మిక్కిలి 

దుఃఖకరములై ఉండును కావున అసావ్యములని చెప్పబడినవి. మరియు ఈ 

వ్యాధియుదు విసరమునకు చెప్పిన జ్వరాతిసారము మొదలగు ఉప్మదవములు 

జనించును.3 

విస్ఫోటక బాహ్యాంతర భేదములు :_ 

ముందు వివరింపబడిన ఎనిమిది విధములైన విస్కోటములు బాహ్యుశరీరము 
నందు కలుగును, 

i. తృట్ శ్వాస మాంససంకోచ దాహాహిక్కా మదిజ్యరాః 

.విసర్బమర్మసంరోధా మై షాముక్రాఉపదవాః (హవి,అ. 15) 

2 హి క్కాళ్వాసో ఒరుచి స్పృష్టానాంగమర్హాహృదివ్యధా 

విసర్బ్చు జ్వర హృల్ల్తాసా విస్ఫోటానాముషదువాః (భా*[ప.వి.అ. 16) 

3+ ఏకదో షోత్తిత స్సాధ్యః కృ(చృసాధ్యో ద్విదో షజః 

సర్వరూపాన్వితో ఘోరోహ్యసాధ్యో భూర్వ్యుప|దవః (మాని. 53/11) 
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ఇవియే శరీరము లోపల గూడా ఎర్చడి తీ వమైన బాధ దారుణమైన 

జ్వరముతో కూడి యుండును. అపుడు ఆభ్యంతర విస్నోటమనబడును, 

అంతరత విసోోటములు బహిరతములె నచో వాది శమించి సాస్యము 
a ర్న Fa యు ష్ థి 

కలుగును, అట్టు బహొర్గ్షతముకాని యడల వాతజ విస్ఫోట చికిత్సలు చేయవలసి 

యుండును! 

వీన్పోటక చికిత్స 

విస్నోటక వ్యాధియందు (పారంభమున వమనము చేయించి తదుపరి లంఘ 

నము చేయించవలయును, 

ఆ తర్వాత పత్ట్యకరములై న ఆహారములచే ఉపచరింపవరను, 

దోషాదుల బలమును గమనించి యు_క్రియు క్రముగా విరేచనము చేయింప 

వరెను. విసర్పో క్త కుష్టోక్త చికిత్సలును విశేషించి పిత్తవిసర్పోక్త చికిత్సలు 
అడే రు —0 అయతే టె 

చేయవ లెను. 

1. 

111) 

ఏలేచాష్టవిధా బాహ్యఅంకరో=పి భవేదయం 

తస్క్మిన్నంతర్వ్యథాతీ[ వా జ్వరయుకా భిజాయతే 

యస్మిన్ బహిర్షతే స్వాస్థ్యం నవా తస్యబహిగ్గతః 

తత వాళికి విస్ఫోట [కియాకార్యా విజానతౌ 

(భావ[పకాళ వి*.అ, 13-14) 

వీనర్ప శాన్సె(విహితా కియా యా తాం తేవుకు_షేచ హితాం విదద్ద్యాల్ 
భే య లు 

(చ.చి, 12/93) 

పిత్తజస్య విసర్పస్య |కియయాసాధయెద్భిషక్ 

రోపయేత్ సర్పిషాం పక్వాన్ సిద్దేన మధురౌషరై * (సుచి, 20/8) 

విస్ఫోపే లంఘనం కార్యం వమనం పత్స్యభో జనమ్ 

యధా దోషబలం వీక్ష్య యు కృ ముక్తం విరేచసమ్ (భా-(ప.వి,ఆ, 18) 



384 కాయచికిత్స 

పిస్సోటకమునందు పథ్యములు -- 

ఆహారము=పురాణ షట్టక శాలిధాన్యముు యవలు, పెసలు, మసూరములు, 

కంది పస్స్కు మకుష్టకములుు కఠల్లక ములు 'వేతాగములు కరో్య-టకమ్బు పటో 

లము గోఘృతమృు జాంగల పశుపక్షుల మాంనములు-ఇవన్నియు హితకరముగా 

నుండును, 

ఇతరముమ.బేపనములు చందన కర్ఫూరాది విలేపనములు. 

అపత్త్యములు 
@ 

ఆహారము గురుపదార్భములు, ప తశాకములు, విరుద్దాహారములు, తిల, 

మాష్క కుళుత్తములుు లవణ, ఆమ్ల కటు, విదాహ్కి రూక్ష ఉప్ప పదార్థములు 

(గామ్యఉదక అనూప జఎతువుల మాంసములు_ఇవి అపర్త్యములు గనుక వర్ణింప 

వరెను. 

విహారాదులు. స్వదనము, ప్యవాయము, వ్యాయామము వమి వేగమును 

ని గహించుట, తీవమైన గార్కి దివాస్వప్నము ఆలేపమ్ము [కోధము---వీనిని 

విస్నోటకోగి వర్ణింపవరెను.! 

రక్త దోషహర [క్రియలు పిత్త శామక క్రియలు ఆవశ్యకతాను సారము 
అజాత 

విస్ఫోటమున (పయో గింపదగును, 2౫ 

1, iy భా౭ ప.వి.అ. 19 

ii) భె ర 98 [22.26 

2, రక్తదోషహరం యద్యదీ యద్యత్ పిత్త _పణాశనమ్ 

సర్వమత (పయో క్తవ్యం వివిచ్య భిషజా సదా (ఛె.ర. 58/21) 
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నిస్ఫోటమునందు ఆభ్యంతర బొషధములు :. 

1. గుడూచ్చి నింబత్వక్ క్వాధము 

9 ఖదిర, ఇం[దయన కా్యాధము, 

3. కిరాత తిక్తాది క్వ్వాధము (ధా.|ప) లేక ద్వాదశాంగ క్వాధము =అన్ని 

విస్ఫోటములను శమింపచేయునుం 

4. ఛిన్నా పటోలాది క్యాధము (భా. వ 

5, పటోలామృతాది కా్యధము 

6. పటోల (తిఫలాది కాషధము (భై ర) 

7, (వణారిగుగ్గులు (భై.ర) పిప్పలి |త్రిఫల్క రససింధూర, గుగ్గులు 

1 (గా సేవించిన సర్వ విసర్ప (వణములు శమించును. 

8. రస సింధూరము |త్రిసుగంధకముల చూర్లముతో కలిపి 200 మి*|గా. 

పె చెప్పబడిన క్యాధములతో దేనితో నై నను సేవింపవ3ను. 

£0 పంచతి కక ఘృతము పానము చేయించుట 3 (గాః అన్ని విస్సోట 

కములందును (పశ _స్తముగా నుండును. (ఛై .ర) 

వాతజ విస్నోటమునందు ది్టిజపంచ మూల్యాది కాధము పానము చేయింస 

వ లెను. 

పి తజ విస్నోటమునందు (దాక్షొది క్యాధము సితాయు క్రముగా పొనము 

చేయింపవ లెను. 

శేష్మ్యజ విస్ఫోటమునందు భూనింబాది క్యాధమును మధుతో కళిపిపానము 

చేయింపవ లెను. | 

కౌం(3) 25 = 
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రోపణ చికిత్సలు గ 

మధురౌనధ సిద్ధఘృత ములు (పయోగించి విస్ఫోట [(వజణములను 

రోపణము చేయవలెను, 

విస్ఫోటమునందు లేపనాదులు :. 

1, కుటజ చీజములు తండులోదకముతో కలిపి నూరి లేపనము చేయ 

వలెను. 

2. చందనాది లేపము పూసిస విస్కోట జనిత దాహము శమించును. 

3. ఉత్సలాది లేపము విస్నోట దాహశామకంగా ఉండును. 

4, పు(తజీవి మజ్జ కోల్క_లేపము నల్లని విస్ఫోటములందు కలుగు వేదన 

శమించును. ఈ బేపము వక్షగందిగల (గంధ్రితా[మ విస్నోటకమును 

గూడా శమంప చేయును (భా. ప్ర 

ర్, శుక్తాది లేపము 

6. శిరీషాది యోగము రబల్మగహము విస్ఫోటమును శమింషచేయును. 

(చద) 

«XX 

2. రోపయేద్ సర్ఫిషా పక్వాన్ సిద్ధిన మధురౌషద్దైః (సుంచి, 20/8) 



(గంధి |వకరణము . 

(గంధి సంపా పి.లకణములు 

తమ స్వకారణములచే (పకోపించిన కఫ (పధానమైన వాతాది దోషములు 

మాంనమ్కు రక్తము మరియ కఫ యుక్తమైన మేదస్సు-వీనిని దూషింపచేసి 

వర్తులమును ఉన్నతమును, కఠినమును ఐన (గంధివంటి ళోఫను కలిగించును, 

ఇది (గంధి అనబడును. . 

(గంధి బేధములు 

సుశుతుడు ఐదు విధములగు (గంధులను వర్హింపగా వాగ్భటుడు నారీ 

గింటిని అధికముగాచేర్చి తొమ్మిది వధముల్లై న (గందులను వర్ణించెను. 

1. వారణ (గంధి 

2, పిత్తజ (గంధి 

1. 1) వాతాదయో మాంసమస్ఫక్ చ దుష్టాః సందూష్య మేదళ్చకఫానువిద్దమ్ 
వృతొన్నతం వి|గధితం తు శోధం కుర్వంత్యతో (గంధిరితి (పదిష్టః ల 

(సు; ని, 31) 

ii) కఫ ఫ పధానాఃకుర్వంతి మేదో. మాంస స్త సగమలా।ః వృతోన్నతం థస్టయధుం 

సగంధి (గంధనాత్ స్మృతః దోషానుగంమాంస. మేదోస్టి. సిరా.[వణధవా 

మ నవ తే . (అ, నం. డీ 34) 

tii) అంగే గై కవేశేస్వనిలాదిభిః స్యాత్ స్వరూ పధారీ స్ఫురణ: సిరాభిః 

(గంధిర్మహాన్ మాంసభవ _స్త్వతిర్లి మేదో భవః స్నిగ్ధతమశ్చలశ్చ _ 

. | (౨౫ చి, అ, 12) 
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3, కఫజ (గంధి 

4. మేదోజ (గంధి 

ర్స్ సిరాజ[గంధి-ను శుత మతమున ఇవి ఐదు. వాగ్ళృటుడు అధికముగా 

చేర్చినవి-- 

6. రజ (గంధి 

7 మాంసజ (గంధి 

8, అస్టిజ (గంధి 

9, (వణజ (గంధి, 

1, వారజ (గంధి లక్షణములు : 

వొతీజ (గంధియందు ఈడ్వబడినట్లుండుట, ఛేదింపబడినట్లుండుట్క 

భేదింపబడినబ్లుండుట, సూదులతో పొడిచినట్లుండుట, కలియబెట్టినట్లుండుట, 

పగలదీసినట్లుండుట- మొదలగు లక్షణములతో కూడిన నల్లని [గంధి ఏర్పడును. 

ఈ (గంధి మూ తముతోనిండిన తి_త్రివలె మృదువుగా ఉవికినట్లుండి, ఒకచోటి 

నుండి మరొక చోటికి తిరుగు స్వభావము, అకస్మాత్తుగా వృద్ధకయములను 

పొందు స్వభావము కలిగియుండును, భిన్నమయినపుడు (పగిలినపుడు నిర్మల 

మైన రక్తమును (సవించును-ఇవి వాతజ (గంధి! లక్షణములు, 

1. 1) ఆయమ్యతే వ్యధ్యత ఏతి తోదం (పత్యస్యతే కృత్యత ఏతి భేదమ్ కృష్ణో= 

మృదుర్చ స్తి-రివతతశ్చ భిన్నః స వేచ్చానిలజోఒ[సమచ్చమ్, (సుని. 11) 

ii) త తవాతాదాయామతోదభేదాన్వితో ౬సితః స్థానాత్ స్థానాంతరగతిరకస్మా 

ద్గాని వృద్ధిమాన్ (ఆ.సం, ఉం 34) 
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ఖీ 

ఏ. పిషత్తిజ [గంధి లక్షణములు 
pe.) 

pon) 

పి తజ గంధి పీశ్రవ కరములోగాని, ర క్త వర్తములోగాని యుండి అత్యంత 
రా 

దాహము పొగ వెశలునట్లు మంటు ఉష్తస్పర్శ కలిగి పీ వృచున్నట్ట్లు తాధ్య 

శీ ఘపాకము.ఈ లక్షణముంతోకూడి పగిలినపుడు మిక్కిలి ఉప్పమైన ర _కమును 

(సవించునుం | 

3. రఫజ (గంధి లక్షణములు 

కఫజ (గంధి శీతస్పర్శ, త్వక్ తో సమౌన మైనవర్షము, లేక కొద్ది వివర్హము 

స్వల్పమైన బాధ, అధిక కండు.ఈ లక్షణములతోకూడి పెద్దదగును, కఠినమైన 

రాతిని బోలినదిగను యుండును. ఇడి చిరకాలమునకు వృద్దినొంది పగిలినపుడు 

శ్వేతవర్షముకోకూడిన గాథ పూయ్యసావము కలుగును 2 

4. మేదోజ (గంధి లక్షణములు 

మేదోజ (గస్టి శరీరము వృద్ధిచెంచినవుడు వృద్ధి చెందుచు కీణించినపుడు 

క్షయమును పొందుచు స్నిగ్ధముగన్సు ఆల్పవేదన్న అధికఠజ్డు- ఈ లక్షణముబతో 

న. లాల న నుత. వత 

1. i) దన్గహ్మతే భూష్యతి చాతిమా తం పాపచ్యుతే (పజ్వలతీవ చాపి రక్షః 

సపీకో ఒప్యధవాఒపి పి త్తాద్ఫిన్నః (స వేదుష్ణనుతీవచా సమ్ 
(సు, ని, అ, 11) 

11) పిత్సాత్ సదాహా। పీశాభో రక్షో వా పచ్యతే దృుతమ్ భినో ఎక (సముష్టాం 

(స్రవంతి (అ. స, ఉ, 34) 

నుని. అ. 11) 

11) శేష్యణా సీరుజోమఘన ౫౭ శీత; సదర్గాః కండూమాన్ పరః పూయం 

(స వేధనమ్ (అ.నం,ఉ-అ, 34) 
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కూడియుండి పగిలినపుడు పిక్యాకమ్ము ఘృతములవంటి (సావము కలిగి 

యుండును, ! - 

ర్, పిరాజ్యగస్థి లక్షణములు 

దుర్చలుడై న మనుజుడు బలవంతునితో యుద్ధముచేయుట, యుదలగు 

(శమకరమైన వనులు చేసిగాని అధ్వగమనము చేసిగాని వెంటనే జలమునందు 

అవగాహనము చేసినచో వాతము (పకోపించి ర ్ క్తసహితముగా సిరా జాలమును 
పీకించి, నంకో చింపచేస్పి వకముగాచేసి శోషింపచేస్తి వేదనారహితముగ 

స్నురించుచున్నదిగను, వీరులము ఉన్నతముగనున్న (ోన్లిని కరిగించును, ఇది 

సిరాజ (గంధి అనబడును, ఇది వైత్తిక (గంధితో సమాన మైన లఅక్షణములతో 

కూడియుండును. ఇది నొప్పితోకూడి చంచలముగానున్న కృ చ్చు నాధ్యముగా 

నుండును. 

ఇది పీడారదాతముగా నిశృలముగానుండి మర్మస్థానము నాశయించియున్న 

అసాధ్యముగా నుండును 2 

1.1) శరీరవృద్ధికయపృద్రి.హోనిః న్నిగోమహానల్నర జోజతికండూః మేద; 
- కృతో గచ్చుతి చాత ఖిన్నెపిణ్యాక-సర్చిః (పతిమంతు మేదః 

(సు. ని. అ. 11) 

' i పవృద్దం మేదురై ర్మేదో సీతం మాంసోజఒధవాం త్వచి వాయునా కురుతే 

(గంధిభుశు స్నీగ్ధం మృదుం చలమ్ న్లేష్మతుల్యాకృ్ళతి దేహకయవృద్ధి 
షయోదయమ్ స విభిన్నోధనం మదస్తా (మాసితసితం(సవేఠ్ 

(అ. నం ఉ. అం 34) 

పయామశాతి రకబలళన్య తె సె రాత్షీష్య వాయు రి సిఠాపతానమ్ rane షు యె 

సంపిశయ సంకోచ్య వోస్యచాపి _గంధిళలరోత్యున్నతమాశువృ త్తమ్ 

స భవెదిస్యాత్ సరుజశ్చలశ్చ 

(Contd... 
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6. రక్తజ (స్టే లక్షణములు 

వాతాది దోషములచే దూషింపబడీనపుడు (క్రిములు ఉత్సన్నమగును, ఈ 

(క్రిములు సిరలయందు మాంసమునందు స్థాన సం శ్రయమునుపొంది సు ప్పతతో 

కూడిన పైత్తిక గంధి లక్షణ యు క్రమైయున్న రక్షజ్యగంధి ఉత్సన్నమగును.! 

7. మాంసజ (గ్ధి లక్షణములు 

మాంస భక్షక |పాణుల మాంసముతో కూడిన మాంసవర్ణక ఆహారముల 

"సేవనచే మాంసము దూషింపబడినపుడు స్నిగ్ధముగను, _పెద్దదిగన్తు కఠినము 

గను, సిరలతో వ్యాప్తమైనదిగను ఉండి కఫజ (గంధి లక్షణములతో కూడిన 

మౌంసజగంధి ఉత్సన్నమగును,2 

తీ, ఆసి (గని లక్షణ ములు 
ధ ధి 

అస్టిభంగము లేక అభిఘాతముఐచే ఆస్థి ఉన్నతముగా గాని లేక అవనత 

అన శ ఇ, ౨ 3 
ముగా గాని అయినవుడు ఉత్పన్నమగు (గంధి అస్ప|గస్ట ఆనబడును, 

అరుక్ స ఏవాప్యచలో మహాంశ మ మర్మోోత్తితశ్చాసి వివర్ణనీయః 

(ను. ని, అ, 11) 

ii) పదాతే త్త సహసాఒమ్మోవదాహనాత్ వ్యాయామాద్వా[పతాన్తస్య సిరా 

జాలం స కోణితిమ్ వాయుః సంపీడయ సంకోచ్య వ( కీకృత్య విశే శేష్య చ 

నిస్ఫురం నీమజ3 (గంధిం కురుతే న సిరాహ్వయః (అ.సం,ఉ,అ. 34) 

1. _ దో షైర్దుషేఒన్ఫజి (గంధిర్భవేన్మూర్భుత్సు జంతువు సిరామాంసం చ 
= 

సం|శిత్య స స్వాపః పెత్తి రొలతణ: (అ.సం,ఉ,అ, 34) 

2 మాంసర రూషితం మాంసమాహోం౮ రంధి మావహెతు స్నీగ్దం మహాంతం 

అ fr డా . 

కఠినం సిరానద్ధం కఫె కృతిమ (అసం ఊఉ. 34) 

ఒల్లో 

ఏం అస్థి భంగాభినూ తా వ్యా మున్నతావనతంతు యత్ సోజస్టిగంధిః 

(ఆ. సం, ఉ. అం 34) 
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fe © చడ్రణ గిని అత్షణములు 

[వణము మానక యుండునపుడుగాని మానిన తోడనేగాని సర్వరసములను 

ఐవించిననసు [చణము ఆర్ష 9ముగానుండి బంధము చేయకున్నను, లేక శరీరము పె 
0 4 

రాతిచ గాయము తగిలినను వాతము (పకోపించి బయటకు (సవింపనందున 

మూషి-పబడిస ర మును శుష్కింపచేసి (వణమును (గంధి సద్భశముగా 

మార్చును దీనివి (వణ్యగంధి ఆందురు ఇది కణుదాహొములతో కూడి 
| a 

(గంధి రోగమునందు సాధ్యాఒసాథభ్యత లఅత్ణ ములు 

వానోజ్టు పి తజ్క కఫజ్య ర కజ్క మరియు మేదోజ గంధులు సొధ్య్థముగా 3 3 3 క్ర CN 
అ ది a 

నుండును. ష్టైచముగన్సు కఠినముగను అచలముగనుఉండే కపోల గళ కంఠ, 

మనా్య సంధిస్ట్రానము,. కుతీ ఉదరము.మర్మస్తానము. ఈ [పదేశములందు 
లా అ 

జసంచిన (గంధుఎ అసాధ్యముగా ఉండును. వాలురకు, వృద్దులకు దుర్చులు 

రకు జనించిన (గంధి ఆసాధ్యముగా నుండును.? 

1, అరూధయాథమా తేవాప్రణోనర్వర సాశిసః సా దేవాబంధరహి తే గా లేఒ 

శ్య్మభివా తే ఒధవా వాతో ౬ ప్రమస్ఫుతం దుష్టం సంళోష్యగంధితం (వణమ్ 

కంర్య్యాత్ సదాహః కండూమాన్ (వజ గంధిమయంన్కృతః 

(౪. సం. ఉం 34) 

లి ష్, జి ఛీ On ఇ ణ్ 

2 i) సాధాదోషమో;,పమెదోశా నతు సూల_భరాశ్చలాః మర్మ కంఠోదరస్తాశ్చ 
ఇ a ఇ ఠి 

(అ. సం౮* య్, 34) 

oi rE అప ఫో నాం బే ఇం 

యె తెంయ్యిదరా శ్తి0 చ తథా గ పంర గల్ 

రశితం చ చం: కారశళ్పొపి ఇనది *రయో యళశ్ళొపి వాల=ఎసవిరాబలానామ్ 
ణా థి 

(చ. చి, కే) 
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(గంధి రోగ చికిత్స 

సామాన్య చికిత్స 

ఆమావస్థ చికిత్స 

(గంధి రోగమున (గంధి అపక్వముగా ఆమావస్టలో నున్నపుడు (వణ 

శోధయందు చెప్పబడిన విధముగా అపతర్చుణము్కు ఆలేపమ్కు అభ్యంగము, 

"స్వేదము వినూాపనము్కు ఉపనాహము, పాచనమ్ము వి,సావణము స్నేహపానము, 

వమనమ్ము మరియు విరేచనము మొదలగు పదకొండు ఉప కమములచే ఉపచరింప 

వ లెను. 

ఈ శోధనాది ఉపష్మకమములను |పయోగించునపుడు రోగి యొక్క బల 

మును ఎల్లప్పుడు రక్షించుచూ యుండవ కను. బలతయము కౌకుండు విధముగా 

శోధనాదులు అపతర్చుణాదులు చేయవలయును, 

స్నెహపానము - తై లమునుగాని, ఘృతమునుగాన్కిలేక యమక స్నేహము 

(తివృత్ స్నేహముగాని లేక (వసారిణీ దశమూల సిద్ధచతు "స్నెహముగాని 

పానము చేయింపవ లెను. 

బృహ త్యాది ఘృతపాొనము చేయింపవ లెను.* 

అపక్వావస్థ చికిత్స = (గంధి పక్వము చెందనచో స్వేదనము చేయించి 

1. i) (గంధిష్వధామేషు భిష గ్విదద్యాచోఫకియాయాం విహితం విధిజ్ఞః 

రకేదాలం చాపి నరస: విధిజః త, దకితం వ్యాధిబలం నిహ ని బి శ్చ ష్ U _ 

(ను*చి. 18/3) 
/ 

ii) సు.చి* 18/4 

24 ర్మ SP = 39/1 
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పొషాణమ్ము కాష్టము, అంగుష్టము, దండము వీనిలో దేనినై నను ఉపయోగించి 

పీడించుట ద్వారా విలయశమగునట్లు చేయవలయును.! 

పక్వావస్ట చికిత్స 

(గంధి పక్వమైనచో ఛేదనాది శస్త్ర కియల ద్వారా సమూలముగా ఛేదించి 

పూయాదులను శోధించి దహనము చేయవలెను. తదుపరి (వణమువలె చికిత్సింప 

వలెను. 

(వణమును (పవిళనాదులచె శోధించి శుద్చినఎదిన తదుపరి రోషణ [క్రియల 

ద్వారా మాన్సవ లను, 

(గంధిని ఛేదించునవుడు కొంతభాగము మిగిలిపోయినచో అది పాఠము 

చెంది వశీర్ణమగుచు. వినర్పమును ఉపదవముగా కలిగించును, దీనిని క్షతజ 

విసర్పమందురు, అట్టి స్థితిలో విసర్బ చికిత్సలు |గంధిచికిత్సలు |వణచికిత్సలు 

ఆవశ్యకతాను సారము [పయోగింపవఐను.% 

వాతజ[గంధి చికిత్స 

1. లేపనములు . అ హిం సాది లేపనమును (పయోగింపవ౮ను. 

౪) ఇతర లెపనములను (పయో గింవవచ్చును. 

1. వివిధ స్నెవాములన్సు ఉపనాహములను పయో గింపవరెను. 

3.  వాళతజ గంధి పక్వమైనచో విదారణముచేసి పూయాదులను శోధించి బిల్వ 

అర్క అరగ్వధ. ఏని క్వాధముతో (వణమును [పక్షాళన చేసి తిల ఏరండ 

యన 

1. 1) సంళోధితే స్వేదితమశ్యకా మః సాంగుష్త్షదందై ౩ విలయేదపక్వం 

పపాట్య చొద్ద్యృత్యభిషక్ సకోశంళ _పైంజదస్ట్వా (వణవచ్చికిల్చేత్ 

(చంచిం 12/82) 

11) పక్వముత్సాట్య సంకోధ్య రోపయేద్ |వణభేషజై* (వై .ర, 44/34) 

2. చచి. 21/8485 
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ప్మతములు సైంధవ లవణ కల్కమును శోధనకై (పయోగింపవలెను, 
రాస్నాది తై లమునుగాని విచంగాది తె లమును గాని (వజరోపణమున్నకై 

ఉపయోగింపవలెను.! 

పిత్తజ (గంధి చికిత్స 

పిత్తజ (గంధియుదు జలౌకను (ప్రయోగించి ర క్తమోక్షణము చేయించ 

వలను, 

2, (పక్షిళ్లనము - ర_క్తమోక్షణా న౩కరము దుగ్గము జలము కలిపి (పకెళన 

చేయింపవ లెను 

3, పానము . అ కాకోల్యాది గణశీతల క్వ్వాధమునందు శర్కర కలిపి 
పానము చేయింపవ వెను 

జ) హారీ త కీ చూర్ణమును దావ రసమునందుగాని ఇఠరసము 

నందుగాని కలిపి పాసము చేయింపవ కెను. 

4. (పదేహములు అ) మధూ కౌొజంబు అర్జున వేతసత్వక్ కల్కముగాని 

ఆ) తృణ శూన్యకంద శర్క్హరా కల్కముతో 

ఇ) లేక ముచికుంద లేవముగాని చేయవలయును. 

5.  పి_త్తజ (గంధి పళ్వమైనచో విదారణముచేసి పూయమును శోధించి వన 
స్పతి క్వాధంచే (పక్షాళనచేసి యష్టిమధు తిలకల్కమును [వణజళోధనశైై 

(పయో గింపవలయును, 

కాకోల్యాది గణసిద్ద ఘృతము ఉపయో గింపవ౮ెను.?2 

కఫజ[గంధి చికిత్స 

కఫజ (గంధియందు స్నేహనము, స్వేదనము వమనమ్వు విరేచనమ్ము 

ర క్రమోకణము మొదలగు |కియలద్వారొ దోషములను శమింపడేయవ లెను. 

1, ను చి 18/5.7 

23 సు చ 18/8 11 
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దోష శమనా నంతరము స్వేదనము చేయించి అంగుష్టము లోహము 
పాషాణము లేక వేణు దండము ఉపమోగించి విమ్హ్షావనము చేయవలయును అనగా 

(గంధిని విలయన మొనర్చ వను, 

వికంకనాది లేపనమును గాని స్వర్షి కాది లేపనమునుగాని (పయోగింపన లెను, 

మర్మస్థానము నాశయించిన (గంధియందు జ చికిత్సలచే శమించనిచో 

అపక్వ స్థితిలోనే విదారణము చేసి శోధించి దాహకర్మ చేయవలయును. రము 

ఆగిన తదుపరి దాహకర్యచేసి సద్యః కతవిధి ననుసరించి చికిత్సింప వలెను. 
(పతిసారణీయ కారము [పయోగింపవరను.' 

మాంన|గంధి చికిత్స 

పెదచగాన్కు_ కఠినముగను ఉండు మాంసజ [(గంధియందు కఫజ (గంధికి 

చెప్పబడిన చికిత్సలే చేయవలను, 

(గంధి పక్వమై మెనచో శీ ఘముగా పాటనము చేసి కఫజ (వణమును శమింవ 

చేయు క్యాధములతో (సతాళనము చేయవలయును. 

(వీణసంళోధన (దవ్యములలో యవడొరమ్ము మధుగుడము అదిక మా తలో 

కలిసి (వణళ్ శోధనార్హము (పయో గింవపవ3ను, 

(వణము శుద్దినంసిన తదుపరి విడంగాది తైలము (పయోగించి రోవణము 
కలిగింపవ లెను 2 

మేదోజ గ్రంధి చికిత్స 

మేదోజ | గంధియంచు తిలకల్క_ము లేపనముచేసి రెండు పొరల వస్త్రమును 
కప్పి అగ్ని దప్ప శలాకచే జా (గత్తగా దగ్ధము తౌతుండునట్లు రుద్దవఐను. లేక 
మౌలిపసుపు కల్కి ము లేపనము చేసి వేడ్తి చేనిన లావ్షాతో స్వేదనము. చేరువ నెను. 

1. ఏ) నుచి, 18/12. 14 

ii) భై. రం 14/[42.43 

2, సు. చి. 18/15.16 
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శస్త్రచికిత్స - పై క్రియలచే శమించనచో శస్త్రముచే విదారణచేసి మేద 

స్సును తీసివేసి దహనకర్మను చేయవలయును. 

[గంధి పొకము చెందనచో వివారణముచేసి దోషమును తీసివేసి గోమూ[త 

ముతో (పకడొళనము చేసి తిలాది చూర్లమును మధు ఘృతమ్వు యవకారము కలిపి 
శోదనార్థము (వణము పై (పయోగింపవలయును, 

రోపణము కొరకు కరంజాది తై లము వాడవలయును.! 

సిరాజ[గంధి చికిత్స 

నూతనముగా నున్నపుడు సహచర త్రైలపానము, వాతహర |దవ్యములతో 

ఉపనాహ స్వేదము వస్తి కర్మ చేయించవలయును. సిరావ్యధనము చేయించ 

వలయును. ? 

రక్తజ్శగంధి చికిత్స 

పిత్తజ [గంధి వరెనే జలౌకావచరణము, శీతల ఉపచారాదులచే చికిత్సింప 

వెను 3 

(వణజ (గంధి 

మాంస (గంధిని. (వణజ (గంధిని ఛేదించి చికిత్సింపవ లెను*4 

అన్థిజ (గంధికి 

ఆయా సందర్భాను సారము _గంధిచికిత్సలచేత ఉపచరింపవ లెను. 

1. సు, చి, 18/1719 

2. అృ* హృం ఊం 30/7 

3. పిత్తాసజే పునః జలౌకసో హిమం (అ.హృ.ఉ. 30 అ) 
4. మాంనవణీద్భవొ గధీపాజయేదేవ మేవచ (అ.హృఉ. 30 అ). 



గణ్లాపరా అ 

అపచియే గలగజఖిమనియు, అపచివర మాలా రూపమున అనేకము జనిం 

చుట గండమాల అనబడుననియు (గ్రహణి, అతిపొరముల వలెనే రెండింటికి 

సామ్యత ఉండునని గయదాను వివరిండెను.! 

వాగ్భటుడు గూడా అపచియే గండమాల అని అభి పాయప డెను. 

చరకుడు గలగ ములు అనేకము జనించుట గండమాలగా వివరించ ను. 

గఖిమాలా లక్షణము 

కర్క-ను (రేగుపండు), కోల (కమ్మరేగు, ఆమలకీ వీనికి నమానమైన 

(పమాణముగల _గంధుబు మే. :; కఫములచేత కక్కి అంస్క మన్య గల్క వంత 

ణము. ఈ స్టలములందు చిరపాకము గల గండములనేకములు కమముగా మాల 

వలె జనించిన ఈ వ్యాధిని గర్జుమాల అందురు. 

Clase ణల గాతోకచాాలాలా. 

1. స్థానకృత ఏవ ఖేదోఒపచీ _.గండమాలాయోః (గహజ్యతి సారయోరివ। 

గలే ఏవ మౌలాస్టానా గండమాలా చ (గయదాస౪) 

2. గండమాలాఒపచీ దేయం దూ ర్వేవక్షయవృద్ధి ధార్ (అ. సం, &ఊం 34) 

3. గలస్య పార్శ్వే గలగండ ఏర; స్యాద్గండమౌలా బహుఖిస్తు 

గండై 8 సాధ్యాః స్మృతాః పీననపార్శ తాల కాసజ్వరచ్చర్దియు తా 

స్వ్వసాధ్యాః (చ. చి, 12/79) 

4. 1. కర్మన్గుకోలామలక [పమాణై ౩ కక్షంసమన్యా గలవంక్షణేమ 

మేదః కఫాభ్యాం చిరమనపా కె స్యాద్గండమాలా బహుభిశ్చగణిః 
అ a టి 

(మానని. 38/8) 

ii) తాంతు మాలా కృతినమాం-కంఠ._హృద్ధనుసంధిషు 

గండమాలాం విజసీయాదపచీతు ల్యల క్షణామ్ (భోజః) 
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వివి 

గతమౌలకు సంబంధించిన ఇతర వివరములు, *ీఅపచిి వివరణలో 

చూడనగును. 

చరకుని మతానుసారము గణమాల సాధ్యముగానుండును. కాని పీినస, 

పార్శ్వశూల, కాస్త జ్వర, ఛర్ది.ఈ ఉప దవములతో కూడియున్న చో అసాధ్యము 

అగును, 

గండమాల కయజనితమై |(సో_ప్యులోడెర్యా (Scrofuloderma)క 

తుల్యముగానుండును. కంఠము చుట్టూ లసీకాగంధులు శోధితముగా వేదనా 

రహితముగా నీలవర్ణాభముగా నుండుట క్షయకారకమైన జీవాణువులతో కూడి 

యుండుట దీని [ప్రధాన లక్షణములు, 

గండమాల చికిత్స 

గలగండమునకు చెప్పబడిన విధిననుసరించియే గండమాలను ఉపచరింప 

వలయును. 

అభ్యంతరౌషధములు : 

1. కాంచనార క్వాధమున శొంఠి చూర్లము కలిపి పానము చేయవలెను 

2, వరుణ క్వాథమున తేనెను కలిపి పానము చేనిన చిరకాలానుబంధ 

గండమాల గూడా శమించును, 

3, కాంచనారత్వక్ చూర్ణము 1 (గా శొంఠి చూర్ణము 1 (గా కలిపి తండు 

లోదకముతో సేవించిన గండమాల శమించును, 

4, ఇం|దవారుణీమూల చూర్లముగాని అపరాజితామూల చూర్ణముగాని 

గో మూ తముతో సేవించిన అపచి గండమూల శమించును, 
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5, ఆలంభుషా (ముండీ) ప[తస్వరసము 15 మిలీ. (పతిదినముం 

పానముచేసిన గండమాల అపచి శమించును,] 

బాహ్య (ప్రయోగములు మొదలగునవి : 

i, అరగ్వధమూల చూర్ణము తండుళోదకంతో నస్యము చేయించిన గండ 

మాల శమించును, 

2, కటుతుంబీ స్వరసముతో నస్యము చేయించినను 

3. కటుతుంబీ స్వరసము పిష్పలీ చూర్తము కలిపి నశ్యము చేయించినను 

4. నింబతే అ నస్యము లేక నిర్గుండి తెల నస్యము 

5, గజపిప్పలీ చూర్లము నుధుకో కలిపి నస్యము చేయించినను గండమాల 

శమించును. 

6. భారంగి మూలమును తండులోదకముతో లేపనముచేసిన గలగండ 

గండమాలలు శమించును. 

7. సింధూరాది తైల అభ్యంగము. 

8. ఛుఛుందురీ తె లలేపనము 

9. శాఖోటక చించీ తై లము నన్యము" 

గండమాలలను శమింపచేయును. 
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గలగండాది వ్యాధులందు పథ్యాపథ్యములు 

పథ్యములు : 

పురాణ రక్కశాలిధాన్యము యవ, ముద్ద, పటోల, రక్తృశ్మిగువలము కార 

వేల్లకము, శాలించిశాకము, వేతాగము. 

రూత్ష కట్టు అగ్నిదీపక గుణములు గల అన్ని ఆహార పదార్దములు, 

సురాణఘృతళము, 

(పలేపమ్ము ఉపవాసము, 

అపథ్యములు : 

దుగ్ధ వికృతులు ఇతు వికృతులు అనూపదేశ పజ పక్షుల మాంస 

రసములు, 

మాషాది పిష్ట పదార్థములు, అను మధుర, గురుకేద కారక పదార్థములు 

"సేవించుట ఇవి అపథ్యములుగా నుండును, 

ఈ పత్ట్యాపళ్ట్యములు గలగండ్క గండమాల్కు అపచి, (గంధి అమృద 

వ్యాధులందు ఆచరింపదగిన వి, 

గల గణము 

సామాన్య లక్షణము 

గళము (యొక్క పార్శ్వము నలదు అండము వ3 పెద్దదిగానై నను, 

1. ఖె.ర. 44 | 

కౌ (3) 26 
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చిన్నదిగానై నను వాపు నిలచి |వేలాడచున్న యెడల దానిని గలగణమని 

అందురు, 

గలగణి నం|పొ ప్తి 
డె ద 

(పకోపించిన వాతము మరియు కఫము మేదస్సును దూషింపచేసి మన్యా 

(మెడ నరముల) స్థానము నాశ్రయించి మెల్లమెల్లగా పెన చెప్పబడిన లక్షణము 

అతో కూడిన శోథను వృద్ది పొందించును.2 

గలగణ 'భదములు 

గలగఖములా మూడు విధములుగా నుండును, అవి. 

1. వాతజ గల గర్షుము 

20, కఫజ గల గణ్ణము 

3, మేదొజ గల గంము 

1. వొతజ గలగల లఅతణములు 

సూదులతో పొడుచుచున్నట్లు వేదనతో కూడి సల్లని సిరలతో వ్యా పమె 
వ్, లం అలాల. మ 

శ్యావ వర్షములో గాని అరుణ వర్గములోగాని యుండు గలగండపు జనించును. 

1. వనిబద్ధక్య్వాయధుర్యస్య ముష్క_వల్లంబతే గలే మహాన్వా యది వాహస్వ్యో 

గలగండం తమాదిోేత్ (సుని. 11/31) 

2 i) హోత కఫళ్ళాపి గలే (పదుష్టో మన్యే చ నం|శిళ్య తథైవ "మేద: 

కుర్వున్తి గణం కమశస్స్య్వలింగై సమన్వితం తం గల గండమాహు; 

(సుని. 11/23) 

ii) భోజేఒప్ప్యు క్షం- మహాంతం శోధమల్సం వౌ హను-మన్యా. గలా శయమ్ 

లంబనం ముష్కవద్ దృష్ట్యా వినిర్ధిశేత్ (గయదాసః) 

111) పవన శేష్మ మేదోఖిగ్లలగండో భవేద్వహిః వర్తమాన స 
౧ గ థి 

కాలేనముష్క_వల్లంబితే గలే (అ. హృ ఉం 21/53) 
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తి వ లలో ఖో 1 క అర - 

ఇది కొంతకాలము గడచిన విదప మెడయు కమె వృదెచె ది గళమునం. సబతస్ట 
అత్ ము టు జాం గ్రా 

ట్ టో వ్ 
yy 

గ్ర (On జే 
ల్ 

హ్ (యి భి డగ ఫ్ 
ce DED 

my © 9 ట్ర ణీ లొ జాస్ 

మును కలిగించును. ఆల్బుట, 

(పాయికముగా పాకము చెందకుండుట్క ఒక్కొక్కప్పుడు కారణము బేకయే 
On 

దారి ణి న “ 
పగులుట ఈ లక్షణములు కలిగి ఆన్యువె రవ్యము తామగల శోష సిత భూత్రీ 

న 

కఫజ గలగణము 

స్టిరముణ్యా చర్యముతో సమానమైన వర్ణము గలిగి, బరువుగను, తీవ 

కండూయు క్రముగన్కు శీకముగనుు ఆలస్యముగా పర్వమగునఏగన్కు ఆలస్య 

ముగా వృద్ది చెందునడిగన్కు అల్పమైన వేదన కలదిగను ఉండు గొపుదైన గళ 

గండము కఫము వలన కలుగును. ఇందు ఒకొ్క్క-క్యప్పుడు స్వల్ప వేదన 'కలిగి 

యుండును. మధురాస్యత తాలు గల లేపముఐతో కూడీయుండును ఈ లక్షణ 

ములు కలది కఫజ గలగల్జావ 2 

1. 1) తోదాన్వికః కృష్ణసిరావనద్దః శ్వావోఒరుణో వా పవనాత్మకస్తు 

పారుష్యయు క్రక్సిర వృద్ద్వపొకో యద్యృుచ్చుయా సొాకఠకవమయాత్క_దాచిత్ 

వై రన్యమాప్యన్య చ తస్య జనోర్భ వేత్తథి తాలుగల (వళోషః 

(సుని 1 1 [24.259 

ii) కృషోఒరు౭ో వా తోవాధయః నవాతాత్ కృష్ణరాజిమాన్ నృద్దస్తాలు గలే 

శేషం కుర్యాచ్చ విరసాన్యతామ్ (అ. హృ్ం ఊఉ 21} 

2 ప్ర స్టిరః స్పృవర్ణో గురురుగ కండూ శ్శీతోహాంళ్చాపి కఫాళ్యకస్తు 
థి శు ద స లి అయత 

చిరాభివృద్దిం భజతే చిరాడా్యా ప (పచ్యతే మస్గయుజః కదాచిత్ ॥ 

మాధుర్యమాస్యన్య చ తస్య జన్తార్భువేత్తథా తాలుగల (పలేష్య 

(సుని, 11/2627) 

11) సిర: సపర్షః కండూమాన్ శీతస్పర్శా గురుః భ్రఫాొత్' బుద్దస్తాలు గలే 
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మేదోజ గలగణ లక్షణములు 

మేదోజ గల గణ్జము స్నిద్ధమైన స్పర్శను కలిగి కోమలముగను, పాణ్లు 

వరముగను మిక్కిలి దురద స్వల్పమెన బాధ కలిగి యుండును, 
ణ లు 

దీని మూలము మిగుల స్వల్పముగా నుండి సారకాయవలళె వేలాడు 

చుండును. దేహము వృద్ధి చెందినపుడు వృద్ది చెందుచు దేహము కృశించినపుడు 

కృళశించుచుండును. నోరు స్నిగ్గముగనుండి మాటలాడునపుడు కంఠమున పతి 

ధ్వని కలిగియుండును.! 

గఅగబ్దిము నందు అసాధ్య లక్షణములు 

మిక్కిలి కష్టముచే శ్వాస విడుచుట, శరీరమంతయు మృదువుగానుంతుట, 

ఆరుద్క శరీరకృశత్వమ్ము కంఠస్వరము మారియుుడుట్క వ్యాధి ఉత్పన్న మె 

సంవత్సరము దాటి యుండుట. ఈ లక్షణములు గల గలగణము ఆసా ధ్యముగా 

నుండును, కనుక వర్గింపవఅయును..2 

1. 1) స్నిగ్గో గురుః పాండురనిష్టగంధః మేదోభవః కండుమతో ౬.ల్పరుక్చ 

(పలంబ తేఒలాబువదల్బమూలో దేహాను రూపక్షయవృద్ధియు క్రః 

స్నిగ్దాస్యతా తస్య భ వేచ్చ జన్ఫొర్లలే=నుశబ్దం కురుతే చ నిత్యమ్॥ 

(ను.ని. 11/28.29) 

11) మేదసః శ్లేష్మా వర్ధాని.వృద్ధయోః సోఒ౬నువిధీయతే దేహం 

వృద్ధశ్ళ కురుతే గలే శబ్దం స్వరాల్పతామ్ (ఆ. హృ. ఉ.21) 

2. _ కృచ్చాచ్చ్వస_న్తం మృదుసర్వగా[తం సంవత్సరాతీత మరోచకా_ర్తమ్ 

ఓణం చ వైద్యో గల గండయుక్తం భిన్నస్వరంచాపి వివర్హయేత్ 

[ (సు. నిం 11/30) 
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పీనస, పార్శ్వ్వహల, కాస్క జ్వర, వమన ఈ ఉప దవములతో కూడిన 

గలగణ్జము, గజ్జమాల అసాధ్యములని చరకుడు చెప్పెను. 

గలగండ చికిత్స 

అభ్యంతర జొషధములు : 

1. శ్వేతాపరాజితా మూలకల్క_మును ఘృతముతో (ప్రాతఃకాలమున 'సేవిం 

చుచు పథ్యాహారములు భుజింపుచున్న గలగణుము శమించును. 

2. తి కాలాబూఫలపు బు[రయందు నీరుపోసి ఏడు రోజులుంచి పానము 

చేయుచు పథ్యాహారములు సేవించుచున్న గలిగండము శమించును. 

3. జలకుంభమ్ము పిష్పల్కీ సైంధవలవణము చూర్తించి ఉదయము సేవించు 

చున్న గలగండము శమించును ,2 

4, అమృతాది తై లము-దుగ్గము ఉష్టోదకముతో పానము చేయవలెను. 

5, కాంచనార గుటిక 1 గా. గలగండము గండమాల నాడీ (వణములను 

శమింపచేయును. 

6. కాంచనార గుగ్గులు 1 గా, ముండీ క్వాధముతోగాని ఖదిరక్వాళముతో 

గాని సేవింపచేసిన అపచి, అర్చువ్క గలగండ్క గండమాలలు శమించును.3 

బాహ్య [పయోగములు ఫి 

1. సర్షప తైలముకో జల కుంథీ భస్మము లేపనము చేసిన గలగండము 

న్ శమించును. 

1, గలస్య పార్శ్వే గలఅగండః ఏకః స్వాదండమోలా 
గి 

బహుభిస్తు గండైః సాధ్యాః సృకాః పీనస పార్వహల 

కాస జ్వరచ్చర్తియుతా స్వ్వసాధ్యాః (చ. చి, 12/79) 

2౪ ర్ం (ప్రకాశ 4t, ఏ, టైం ద్క 44, 
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2, సర్తపాది లేవసముచేసిన గలగండ్క గండమాల _గంధులు: శమించును. 

ఎ. గలగండమున (పచ్చానముచేసి మామిడితోటలలోనుండు గండగోపా 
రికా అను కీటళమును నూరి లేపనము చేసిన నిశ్చయముగా శమించును. 

4. హ_సీకర్ణ ము పలాళ మూలము తండులోదకముతో లేపనము సిరావ్యధ 
నమ్ము కాయ వరెచనమ్ము శిరో విరేచనము వమనమ్ము ధూమపానము, పురాణ 

మ అస్య (ల గి వశ. న గ్ కు “చాన్ ర ఫ్ర ల రుబర్కా ముద్దలు కటు. రూక ఆహారముబు పబొలము గలగండమున 

గలగండమునందు సిఠరావంధనము 
% 

జిహ్వకు [శింద భాగమున 12 సిరలు ఉండును. వానిలో లాపుగను న 

డును, వానిని బడిశయ ౫. తముతో పట్టుకొని చు 

శుద ద రము సవించి ని రరణ 
థి a యౌ RS) 

0 

ప,త శస్త్రముత్ వ్యధనము చేయవలయును. ఆ 

క్ర మునూరి లేపనము చేయవకను. ఆకిలి కలిగినపుడు 

ఆహారమును కుళుత్త యూ స ముల్ ఇవవ ఇను, 

దీనిచే గలగండము శమించును, 

వ్ FN అ (rd ణి చి అట కాను జి రెండు కర్ణములకు బాహ్యూసస్థికి మధ్యలొ మూడుసిరలు వెంబడెంబడె 

ఉండును. వీనిని బడిళ యం తముత్ పట్టు కౌని కుశప త ఛస్రముతేో వధనము 

చేసి ర కమోక్షణమను చేయించినను గలగుడము శమంచును.జి 
లాయితీల్ 

క a పద x] 5 గా రావి Ua లో జో పే పే అపాం సరాహాయశిరోవింకా దూమః ప్కరాణస్యమృతన్య పానతు 

అలా వ ఖ్ టా వి గూ 

ధం తే త్త అత శ్ళ్టి | ౫ యు సలి దయం షి (ధాం ప 14.37) 

7 రం వత్త లై Ii 
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కొన్నీ సామాన్య గళ్ల గండ దార యోగములు ః 

1. జీర కర్యారు రనముస వీడాల సె ంధవలవణముబు చేర్చి ననృము 
Ea ౪౮ లు 

చేయించిన నూతన గలళలగండము శమించును, 

2 సూర్య్యావ_ర్తము లశునము ఉషనా పాముగా [ప్రయోగించిన గలగందము 

పగిలి పూయాదులు (సవించి శముంచును, 

8. కట్బలచూరమును గళమున ఘర్షణ చెసిన గలగండము శమంచునుం 
౬3 

4. మహిష మూూతమున మాంసము భావనచేసి అంతర్జూమముగా భస్మము 

చేసిన మండూరభస్యము 200-400 మి. (గా తేనెతో సేవించిన గలగండము 

వొతజ గలగండ చికిత్స 

డీ "సే పదము. వాతఘ్న జొషధప్మ్యతములుు కాంజికము అష్ట వేధ మూత 

ము తైలము మాంసరసము మొ॥వానిని పాకము చేయుచు నాడీ 

మోతణము, 'స్టెచనాసవతదిము ర క్త మాక్షణము చేయింవవలయును, 

| వణమును శోధింపవలయును, ఉపనాహములు [పయోగింపవ లెను, 

na. ఇత మ తలు ఆయు కు 
శణాతసాంచిచేపము మాటిమ'టికి లేపనము చెయుదుండవల యును.?2 

ల న్ అర వెస ఈ 

cs వసో శి మాదానాడ్యానిలఘోషధవ[తభంగై కి 
దా (a 

అ) 

ఆమోాన మూ తె 0 వ్వసి ర పయోఖిరు షస్స ల లః పిశితె శ్చ విద్వాన్ 
mJ యూ వ te) ము ఆ య్ 

Qe RON 

షపావయేతి*? గం బుత్ సనా Ho "క wn me య 
ఐ|నావయు ARSC తం్యదిప క ట్ట లి అాణం౦ం చావ్యుపనాహయేత్తు 

(సు. చి. 18/4344) 
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తిలవీజా దబేపము ఉవనోహము శి గుతిల్వకాది తేపము.! 

నిచళాది లేపము,?2 

అమృతవల్యాది తైలపానము |పతిదినము చేయవలయును. 

కఫజ గలగండ చికిత్స 

రవజ గలగండమునందు స్వెదనము, ఉపనాహ స్వేదనము, స్వేదనా 
నంతరము రక్తమోక్షణము చేయింపవలయును. 

అజగంధాడికల్క ఉషలేపనము (పయోగింపవలయును. పిప్పల్యాది గణ వా 

సిద్ద తై లపానము చేయింపవలను, 

జలకుంఫీ కారమును గోమూ[ తముతో కలిపి పానీయ కారముగా పాకము 
చేసి తాగవరెను. తదుపరి కో[దవ భోజనము చేయవలయును. 

పంచలవణములతో వత్సకాది గణసిద్ద తైలమును పానము చేయింప 

కఫనాశకమైన వమనములు శిరో విరేచనము వై రేచనిక ధూమపానములు 
కారు 3 (పయో గించవ ఎను, 

క 

1, అ. హృ. ఉం 22 /65.68. 

2 భె. రం 44/4, 

3, i) స్వేదో పనా హేః కఫసంభవ స్తు సంస్వెద్య విసావణమేవ కుర్యాత్ 

(సు. చి. 18/48) 
ఏష) వచ్చక్షనం మూర్ధవిరేచనం చ భూశుళ్చ వై రేచనికో హితస్తు 

(సు. చి. 18/50) 
iii) యు వి, 18/48 50 
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దేవదారు విశాలా మూలకల్కము లేపనము చేయవలెను.! కఫజ గలగండ 

రోగమునందు (తికటు చూర్ణముతో మధు గోమూ తము కలిపి యవాన్నముతో 

ఇవ్వవ లెను 

ఆర్దగీకము పటోలము, నింబ వీనితోకూడిన ముదయూషమునిచ్చుట హిత 

కరముగా నుండును. 

మేదోజ గలగండ చికిత్స 
1. మెదోజ గలగండమునందు స్నేహనము చేయించి ముందు చెప్పబడిన 

విధముగా సిరా వ్యధనము చేయింపవలయును, 

2, శ్యామాది లేపనము చేయించవ లను, 

3. సాలనరాదిగణ సారముతో గోమూ తము కలిపి ఉదయము పానము 

4. యవ భోజనము నిత్యము సేవించవలయును. 

ర్. (గంధిని శస్త్రముచే విదారణముచేసి మేదస్సును బహిర్షతముచేసి వణ 
మును సీవనము చేయవలయును. లేక మజ్జ, ఘృతము, మేదన్సు, మధు-నీనిని 

వేడిచేసి వీనిచే దహనకర్మ చేయవరెను. 

దాహ కరా్యానంతరము మధు ఘృతములను (పయో గించవ లెను. 

6. లేపనము_కాసీన్క తుత్త గోరోచన చూర్ణము పూయవలెను. 

తై లముపూసి సాలసరాది గణమ్ము గోమయభస్మము లేపము చేయవ లెను, 

[తిఫలాక్వ్యాధ (ప్రత్షాళనముచేసి గాఢబంధనము చేయవ అను.3 

1, ఛిె.ర్క 
2. సు, చి, 18/51, 
3. ఫే మెవస్సముళ్టైతు యథ్ పడిష్థాం విధ్యేచ్చినాం స్నిగ్గతనో ర్నరన్య 

శ్యామా సుధా లోహపురీషద సి (చచి. 18/52) 

11) సు. చ. 18/5355 
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అరు, ద [పక రణము 

అర్బుదముయొక్కూ సంవా ప్తి సామాన్య లక్షణములు :- 

వాతాది దోషములు (పకోసమునొంది శరీర మందెచ్చటనై నను ఒకచోట 
మాంసమును దూషింపచేసి న ధుకముగను కఠినముగను, స్టరముగనుు గొప్బది 
గను గాఢమైన మూలమును కలిగినది గను, స్వల్చ వేదన కలదిగన్కు చికకాలము 

నకు మెల్లి మెల్లిగా వృద్ధిచెందుచు పాకము నొందకుండునదియును అగు మాంన 

సంఘాతశమును కలిగించును. ఇది ఆఅయ్బిదమనబడును. ఇది అతి గాఢముగా 

జసీంచును,! 

అర్ఫ్బుదము యొక్క ఖదములు; 

అర్బుదము ఆయ విధములుగా నుండును. ముని 

గ ప్రద m3 వము యు 

అజాత 

లా a CEN enn 

Mm ఓవ. సలు కనీ 3 
i 

“శా. 

ఎ 

; మదో జ అర్బుచ్ టు 

భా 4 ల - క బన న చ్ 2 అప అల అలో న 
1. i) గొ లప న్ చ్ పబ ౧వ అతా జంసమూ, చరితా యో స సుఖి, చమదూషగ ల్ని 

అ “od wa న న్్ నశ జల్ల ఉం శ. Tae Wn mm en బు త ఆమా 
చ్చు అం ఎరిం జినిడుటం శవహో౦0 పే బగు ల సమయా బం అం పృద్దషపొఠత మె ఎట థి a 

oJ వు 
జ క అణా, స ఇ rg తా చ అలీ అప్ ~ 

అర వాలి ర్ 
తంల సంతి ఆపన పదయం ఆం ల లుం అచు చర్చిదుం ళ్ ఎరఎద్ వదంతి 

ల న్న వ న్ శ గా వ్వ్ శో జా అవకా చం Ta అలీ ఇ జామ ల ళా అంట్ 
బూతు ల అణ తభ చావే స ౩3వ ప చ టుదనా చ రాయ టె Mae) 

£3 ల డ్ గ న ఈ ఆబో 
a 

EN i 
చన? చ SREP |. యల భా మై! mi DoE (మ 11) 

సక 

ళ్ ళా జ జ నటీ డూ య వీ క లే లే వసి నున్ సు హీ = ~ 
it) ఇంటా యు గంత 2 స ,చము కిఅషజాం చ మెడని 8 అెణడాది వా ధిభిను యంగ్ 

ళం చి అలాల ర 

న తం ఎ లో థ్ = యాట న మ. వనం మ్ మ గి 1 AE రను ఇంది షి చి హ్ చచ, శే a 1 భజ en vet 1 స్ప్రే 
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ఈ ఆరింటిలభోను రక్త్రజార్చుదమ్యు మొంస జార్చుదము తప్ప మిగిలిన 

అర్బుదముల యొక్క_ లక్షణములు ఆయా (గంధుఎయొక్క లక్షణములతో సమా 

నముగా సుండును, 

అర్భ్బువముఐందు యదన్సు కఫము అధికముగా నుండును, అందుచే సీర 
థి 

ళ్ జ 

అయా స్త, a మాల పె చ ఆలు న్న స. శా లం అగ 
0 UL Ca ఇయు గి WO Od ఎ a పొంబప్పుః 

ర క్తార్చుద అత కములు 

తము తమ నహారణములదే (పకోపించిస వాతొది ది 

పం < తళ శ న త లను బి నుండు ర_క్రమును బడించి, సంకుచితముపసి ఎక) తితము చెసి పొఠకమును 

చేయుచు మాంసపిండముపంటి ఉన తవుణు నుందు అనుఇదమును తలుగచేయును 

నిర నరము దుష ర కమును [సవించుచుంచును,ర రముయొక_ ఆతి సావము 
అణ స జటా అలై 

న్యా 

లగ మో ఇల్ జన గాల్లో శ | క భీ నై “ప్రే క్ a ఇంటా! భీ _ ఇని ర 

చేత రోగర కకయ జస అన చప చదవమయులటి పడంయకబడుచు జూణు సిగమును 
ఎటు లు స ఓపె (బిడి) 

పొందును. ఈ రో కాంచ్బాచము ముత 
అబే 

మూ ంసార్చుద అతమణములు 

హా © గమ 2 చ ep మ్ “| జ * జ్ క్ష జి క్రి జం సో. చ లో డ్ 

ఏం లు (పిడక) అక్ రొాూసుల (ల “డర గంటు లు పెడ్షింవబడుటవలన 
"ఫేన ళం 

ర అరు గన అ IN we చ ఇగ MN జస ed ద సొనారవ మున్న హ్యాతి మాంపపండం నొంసాంకుర రాచితమాశుప్భ యె 
న్ా. ళం ల మెయి హా 

జల జ్ ఇల అల సాలే న గ ఆప్త గ . - / ల న ల నో న లో 

సవత్యజ సం చయ ఇండో ముక దుధిరాత్నకల స్యాత్ చ రయి 

డా ఇ 

ర ల్ లా త య CD afar” ణో న్న చ అల్లా గ చే ఇ క్ ఖీ వ aN దో ii) సిదాసనం కొొణికం దొషః సంకొచొానుపఎద చ వాచ యుచ్చతదానద్దం 
అ ' 

మమా 0 ఒక అన్య ఆన 23 A are శ ఇ Mage క 4 వ మా 
సాన సు 3 Sie Td ws td cD సంసా దలం ౬! శతం యూతీి బుదిచొ శు 

అన్ Be (త 

' జాని తల్ ఇ (టా జ తా + అ ట్ గ ee] గ న ః i సా క్యా ~ వ " యస వ. a Ye NN రం న 
| షు దు కో టా ప్ర టో కు వ క్ని Wek Deh బోటు యు న =: జ స్థిలీనో శ బీ య్ [ul గ ' Ee హి యుద యి 

ు యయ న. క న 

(అం సేరం ఉం ఆం 34) 
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మాంసము దూషింపబడి చర్మమునకు సమానమైన వర్గము స్నిగ్రస్పర్శలతో 

కూడిన వేదనారహిత మైన పాకరహితమైన్క కఠినమైన, నిశ్చలమైన రాయివంటి 

శోధకలుగును. మాంసమును అధికముగా సేవించు వారలకు, మాంసము దూషిత 

మైన వారికి మాంసార్చుదము విశేషముగా జనించును. ఇది మాంసార్చుదము 
మౌంసార్చ్బుదము అసాధ్యముగా నుండును. 

అధ్యర్చుద దష్యర్చుద లతణములు 

పూర్వోక్త లక్షణములతో కూడిన అర్చుదమునందు మరొక అర్చుదము 
ఉత్పన్న మైనచో దానిని అద్ద్యర్బుదము అందురు. 

రెండు అర్చ్బుదములు ఒకే స్థానమునందు ఏకకాలమున జనించినను బేక 

ఒకదాని తర్వాత జరటి [కమముగా జనించినను దానిని ద్వద్యర్బువమందురు, 

ఈ రెడు వఏిధమునె న అర్బుదములు అసాధ్యములుగ నుండును. 2 

అద్బుదములందు దోష (పొధాన్యత -ధాతు| పాధాన్యత. 

సామాన్యముగా, అర్బుచము లన్నింటి యందును రర్తమ్హు మాంసములు 

దుష్టములుగా నుండును. 

లాడ 7 చా సష్ట్యపహరాదిభిరర్థితేఒంగే మాంసం |, పనముషం (పకరోతి సో 
| అ 

ధ 
వేదన స్నృగ్ధమనన్యవర్ణ మ పాకమ ళ్మేడమమ పచాల్యమ్॥ (పముష్టమాం (1 

వైన్స్ స్య నరన్య బాఢ మేతద్భ వేన్యాంసపరాయణస్య ను.ని.అ. 11) 
, aE వాం అర్య ఉల 7 న. 2 యజ్ఞాయలేఒన్యత్ ఖలు పూర్యజ చే బయం కధ్యర్నుదజైః 

యద్వంద్వశాతిం యుగపషత్ [(కమాద్వా ద్విరర్పుదం తచ్చ భవేదసాధ్యమ్ 

(సు. ని, అం 11) 



ఆర్బుద (పకరణము 413 

ర క్తార్భ్చుదమున పిత్తము ర క్రంబున్కు మాంసార్చుదమున మాంసము వాత 

ములును దోషదూష్యంబులుగా నుండును. 

అర్చుదములు పక్వము కౌకుండుటకు కారణములు, 

అర్బుదములన్నింటి యందును కఫ మేదన్సు అధికముగా నుండుటచేతను, 

దోషములు స్థిరముగా నుండుట చేతను, గోన్టివరె (కఠినముగా) నుండుట చేతను 
స్వాభావికముగా పాకమును పొందకుండా యుండును.? 

అర్బుదములందు సాధ్యాఒసాధ్యతలు 

వాతీజ్క పిత్తజ్క్య రఫజు మేదోజ -ఈ నాలుగు అర్బుదములు సాధ్యము 

లుగా నుండును. ర క్రాదృదము. మాంస జార్బుదము-ఇవ రెండును అసాధ్యము 

లుగా నుండును, 

సాధ్యములుగ చెప్పబడిన నాలుగు అమ్బదములందు కూడా వ్యాధి స్వభావ 

ముచే పాకమును పొందకున్నను చర్మము పగిలి స్వల్ప [సావముతో కూడి 

యున్నను మర్మ స్టలములందు జనించినను నాసాది (సోతో మార్గ్షములందు 

జనించినన్సు స్థిరముగా కదలకుండా యున్న అర్బుదములును అసాధ్యములుగా 

నుండును. 

1. యద్యపి రక్రమౌంసార్చుదయో రక్రమాంసయో ర్లేతు క్వే 

నో క్త స్తధాపిర క్రజేపి త్తం మాంసజే వాయురారంభికః 

(మధుకోశ-మాని, 38 పె) 

2 నపాకమాయా న్రి కఫా ధికత్వాన్మేదో బహుత్వాచ్చ విశేషతస్తు 

దో షస్థిరత్వాద్గ )ధతాచ్చ తేషాం సర్వార్చుదాన్యేవ నిసర్గత స్తు 

(సు.ని. 11/22) 
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(గార్కి అద్బుచములకు ఉత్ప త్రి సానమ్హూ సిదానమ్రూ లక్షణములు, 

దోస దూష్యములలో నామ్యత  ఉవ్యుందున (గంధికి చెప్పబడీన చికిత్సలు 

అర్బుదమునంచు కడా అవస్థాను సారము [పయో గింపవచ్చును. 1 [గంధియందు 

చప్పుబడీన చద జలం దోషానుపొారముణా చేయనలయమను. 

నొఫ్ జ అర్చుద చికిత్స 

మాంసము పళవార్తము (పధానముగా చేర్చబడిన ఇతర ఉపనాహములను 

వయో గింపవలయును, 

నాడీసే బషిదము ₹ చేయింపనల మను, 

శృంగము (పయో గించి మాటిమాటికి ర రక్తమోతణము చేయింపవలయును, 

వాత ఘ్న దేవదార్వ్వాది గణము మొదై న  |[దవ్యముల క్వాధము, 

దుగ్ధమ్కు కౌంజికములతో నిధము చేసిన శతపాక (తివృత్ స్నేహమును పానము 
చేయింప వలయును2 

+ 

1. పై (గస్ట్యర్చుదానాం చ యత్ ౬విశేషః (పదెశ హెత్వాకృతి దోష దూషెః 
తకశ్చికిత్సే ది షగర్చుదాసి విధానవిద్ గంధిచికిత్సి తేన (చ.ద 4! 149) 

ii} అర్వుదే (గంధినత్కు ర్యాద్యధాస్యం సుతరాం పితమ్ 

(అ. హృ, GG, 30/8) 

2 i) తాతార్బుదంతీరఘృతాంబుసి దర షస తె or రుపనాహయేత్తు 
౯9 ఆ యట 

పహనాహానాని సి సే_ధశ్చ మాంస రధ వేసవారై 8 
సెకాదం నిదథాత్కులశల స్తు నాడ్యాశ్ళంగేఐ ర కం బహుళో "హశేశ్చ 
వాతఘ్న నిర్యూహపయా ఒన్లుభాగై సిద్దం శతాఖ్యం |తివృతం పిబేద్వా 

(చిం సుః ఉ, 18/30) 
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బఐ తజ అర్బుద చికిత్స 

bya ల 

పి తజ అర్చుదమునందు మృదువె న స్వేదముకు ఉపనాహాముల్బుసిరచన 
అలలే శీ చు be 3 

కర్యలు హితకరముగా నుండును, 

పవపయాగింషపవలయును 
pe 

శా్యామాది ఘృతము పొనము చేయించిన పి_్తజ అరుదము శమించును.! 

కఫజ అర్భుద చికిత్స 

శఫజ అర్బుదమునందు వమనముచే శోధన చేయించి ఆలాబుచే రక్త 

మాతజము చేయింప వలయును, 

సి త్తామ్బదే కాయవిరేచనం చ 

ముకం చోదుంబరళాకగోబీ వతె 9౨ ౧ తొందచదయ పలి: విఘ్య్ముషగ చోదుంబరళాకగోజీ పతే ఏఎశం డదయుతే 8 (పలింమెత్ 

(సుచి. 18/32) 

11) సుంఊ, 18/33.34 

2. 1 కుద్ధస్కుజనోః కఫజేఒర్చుదేతు ర_క్షేఒవసి కేతు తతోయ్బ్చదం క్ 

(దవ్యాణి యన్తూర్వమధళ్చ దోషాకా హర్పన్తి తైః కల్కకృతైః (పది 

మ్యోత్ (నుచి. 18/35) 

11) సుచి. 18/36 
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ఇ) శంఖ చూర్ణాది లేపము 

ఈ) ఉపోదికా స్యరనము అభ్యంగము చేసి ఉపోదికా ప తములు 

బంధించిన పిటక అర్చ్బుదము శమించును, 

4) క్ష్షొరయు క్ర గోమూ[త లేపము 

ఉపనాహములు మొ॥నవి 

ఉపోదికా ఉపనాహము 

సన్నుహ్యాది "స్వేదము. 

శస్త్ర|కియ _ నిష్బావమ్కు పిణ్యాకము కలిపి అర్బుదముసె లేపనము చేసినచో 

మౌక్షికములు వాలుటచే కృిములుత్సన్నమగునుః ఆ కిమలు అర్చు 

దమును భక్షించుటచే అర్బుదము కొద్దిభాగము మాము ఆవశిష్ట 

ముగా ఉన్నపుడు లేఖనము చేసి అగ్నికర్మ చేయవలయును,2 

అల్ప మూలముగా ఉండు అర్బుద చికిత్స 

అల్ప మూలముగా ఉండు అర్బదమును, (తపుసమ్యు తా[మము సీసము 

మొదలగు లోహముల యొక్క పటీలచే అన్ని వె పులాకటి రోగి (వాణమును 
యు యు లు 

రత్షీంపుచు క్షొర్క అగ్ని, శసా9ది కర్మల చేత మాట మాటకి జాగర్తగా చికిత్సింప 

వరను. 

le చ[కద_త్త 41 

2. నిష్సావ పిజ్యాక కులుత్తకలై్కైఠ్మాంస |పగాఢై రధిమస్తుయు కః లేపం 
ఇ ౬ 2 అటి జి 

విదధాక్టత్య మయో యధా= [త మూర్భ్ళ న్తి మూర్చ న్యధ మాడి కాశ్చ 

అల్బావశళి షేకృమిభి ః కృతే చ రిభే త్తతో౬గ్నిం విదదీత పశ్చాత్ 

(సు.చి, 18/37-38) 
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ఆస్ఫోతాది క్వాధముతో [వణమును శోధన చేయవలయును, 

(సణము శుద్రమైనతర్వాత భార్యాడి తె లము (ప్రయోగించి వోవణ 
0 యా లకి 

మొనర్చవ లెను, 

స్వయముగా పక్వమైన అర్చుదమును | వణమునపవవ పాటన శోధన, 

రోపణాది కియలతో ఉపచరింప వరెను.! 

మేదోజ అర్బుద చికిత్స 

మేదోజ అర్బుదమునందు సె 

శమింపగనే సీవనము చేయవ నెన్న, 

ద్ కు bb లో ని నల ఒట్ 
దనము దేసీ ళ్ థ్ంళి ర్త [(నావము స్ట 

రు 

హరిధాది తై లము (3 అ శోధనారము బేపనము చేయవ ను. 
(cn a) 

కరంజ తైలము వయోగింవనలయును.2 

అర్బుదములను సమూలముగా ఛేదింపక శేషముసుంచినచో ఆది నిప్పు 

1, 1) యదల్పమూలం (తప్పతా మసీనప శైస్సమా వేష్ట్య తదాయసై రా 

11) సుచి. 18/39.40 

2. 1) మేదోజ గుదం స్విన్నమధో విదార్యవిళోళ్యసీ మ్యేద్దత ర_క్రమాశు 
యు Cn 

11) సుచి. 18 [41.42 

కా, (3) 27 
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కణమువలె తిరిగి శ్రీ ఘముగా పెద్దదగు చుండును. అందుచే నిశ్శేషముగా ఛేదింప 

వలెను,! 

అర్బుదములందు రౌ దరసము (బె. ర) 100 మి, (గా కాంచనార 

గుగ్గులు మొదలగునవి (పయోగింపదగును,. గలగండ గండమాలలకై_ చెప్ప 

బడిన బొషధములు అర్ఫ్బుదముల౧దును [పయో గింప వచ్చును. 

“+ 
అపటచి 

హన్వస్థి సంధ్కి కకొనంధ్కి అకికాస్ట్థియొక్క. సంధి దాహు సంధి మన్య 

సంధి వంకతణసస్థి, గళ (ప్రదేశము వీనియ *దు (వకోపించిన కఫ (ప్రధాన వొతౌ చె 

దోషములు మరియు వృద్ధి చెందిన మేదస్సు ఆశ్రయించి స్టిరముగన్కు కఠినము 

గన్కు వృత్తముగను లేక పొడపుగను ఉండి స్నిగ్రముగను, అల్బవేదనలోను 

కూడిన గాఢ మైన మూలము కలిగిన (గ్రంధిని ఉత్పున్నము చేయును, 

ఈ [గంధి ఆమఏకీవప్తై వృంతాకమువలె లేక మత్స్యాండ జాలమువరె 

ఉండి చర్మముతో సమానమైన వర్ణ్లముకలిగిన ఇతర |గంధులతో కలసివృద్ధి 

చెందుచుంశును. (గంధుల యొక్క అధిక సంచయము ఇందు కలుగు చున్నందున 

ఈ వ్యాధి “అపచి” అనబడుచున్నది, 

ఈ (గన్టులయందు రము, అల్బవేదన ఉండును. ఈ (గంధులు పక్వమై 

పగిలి పూయము స్రవించి శమించి పోవును. కాని మరలా కొత్తవి ఉత్పన్న మగు 

చుండును, ముందు ఉత్పన్న మైనవి శమించి ఈ విధముగా కొ త్తవి ఉక్పన్నమగు 

చుండును. ఈ విధముగా ఈ వ్యాధి సంవత్సరముల తరబడి అనువ రించి 

యుండును. 

1. _సశేషవోషాణి హి యోఒర్చుదాని కరోతి తాన్వాశు పునర్భవ న్రి 

(సు.చి. 18/42) 

తసాదశేషాణి నముద్ధరేత్తు హన్యుస్సశేషాణియధాపి వహ్నిః 
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జలము లభించినప్పడు వృద్ధి చెందుచు లభింవనప్పడు శోషించి పోవు 
దూర్యాాది కృణములవ౮ ఈ వ్యాధి వృద్ది. షయములను పొందు చుండును, ఇది 

కష్టసాధ్యమైన వ్యాధిః 

“అపరోచీయమాన తయా అవీ" అను ఉత్స త్రిచేత ఒకటి తర్వాత 
ఒకటి ఉత్పన్నమై వృద్ధి చెందు చుండుటపలన *అపచిొ అను పేరు కలిగినది. 

దోషాధిక్యానుసార అక్షణములు . 

వాత (పధానముగా నున్నపుడు - రూకముగను వాత వేవనలతో కూడియు 
ఉండును. 

1. హన్వాస్థి కఠొకకబాహుసంధిః మన్వ్యాగలేషమాపసితం తు మేదః (గంధిః 

స్టిరం వ్య తమధాయతం వా స్వ్నిగ్దం కఫళ్చాల్పరుజం కం (గస్టిభిప్వా 

మలజాస్థిమా తై 9ర్మత్య్సాండజాల్య పతిమై స్తథా౬నై్యాః ఆనన్యవర్షా రుప 
చయమానం చయ్యపకర్షాదపచీం వదంతి కండూయతా సే. ల్ఫరుజః 
(పభిన్నాః। (సవంతి నశ్యంతి భవ న్లిచాన్యే! మేదః కఖాభ్యాం ఖలు రోగ 
ఎష సుదుస్తరో వర్షగజాను బంధీ (సు.ని* 11/ 10.10) 

1) తదాహిభోజః. వాళపి _త్తకఫొవృద్దా మేదళ్చాపినమాచికమ్ జంగధయోః 

కొండ్యూః (పొప్యమత్స్యాండనద్భశాన్ బహూన్ కుర్య ని _(గధితాం స్ప సే భ్యః 

పునః | పకుపితో౬నిల: తాన్ దోషానూర్ద్వగోవకః క తొామన్యాగలా శికః 

నానా పకౌారన్ కు దుల గంధీన్ నాత్వపచీస్మ్యృతా వ్యామి[ శదో షజా తా నా 

కృచ్చు9నాద్యా (పకీ రీ రితా 

iii) మెదఃస్థాః కంఠమన్యాకె కక వంక్షణగా మలాః। సవర్హాన్ కఠినాన్ స్నిగ్గాన్ 
వాత కామలకాకృతీన్! అవగాధథాన్ బహూన్ గండాళిచ చపాకాంశ్చ కుర్వతే 
పచ్యం లే ఒల్బరుజ స్తే ఒ శే ప్యస్ర్రవ_న్య్యయే&పికండూరా 8॥ నళ్య నన్నే 
భవ _న్యున్యే దీర్హ కాలానుబంధినః గండమౌలా=పచీ చేయం దూర్వేవకయ 
వృద్దిభాక్ ॥ తాం త్యజేత్ సజ్వరచ్చర్ది పొర్ళ్వారుకా గ్రాస-పీనసామ్ 

(అ.సం,ఉ*అ. 34) 
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పిత (పధానముగా నున్నపుడు - త్వరగా వృద్ధి చెందుట, పాకమునందుట 

దాహముతో కూడియుండుట జరుగును, 

కఫ ము |పధానముగా నున్నపుడు కఠినముగ్క స్నిగ్గముగ్క స్టిరముగానుండి 

ఆల్బ్చవేదన, గూఢ పాకముతో కూడి యుండును. 

మేదస్సు అధికముగా నున్నపుడు శేష్యాదిక సమలక్షణములతో కూడి 

యుండి విశేషించి మృదువుగా నుండును. 

ఈ విధముగా భోజుడు దోషానుసార లక్షణములు వివరించెను. 

అపచివంటి లతణములతో మాలాకృతిలో అనేకము కలిగిన స్టితి గండ 

మాల అని భోజుని అభి పాయము.! చ్మకపాణియు ఇదే అభి పాయము వ్యక్త 

పరిచెను.* 

వాగ్భుటుడు అపచి గండ మాలలను ఒకటిగనే భావించెను. 

సాధ్యా సాధ్యతలు 

ఇది కష్ట సాధ్యమైన వ్యాధి, జ్వరము, ఛర్జి పార్శ్వ శూల్క కాస్త 

పీనసములథో కూడియున్నచో వర్షనీయము. 2 

Pasian, 

I 

1. తాసాం వాతో౬ త్తరా రూకొవాత వేదనయా ఒన్వితా క్ష(పపాక-సముద్ధానా 

దాహయుక్తా తు పెత్తికీ గూఢపాకా చ కరఠినాకఫాతీ స్నిగ్ధాఒల్పరుక్ 

స్థిరా; మోదోధికా శ్హైష్మికీ చ విశేషాదతిమార్దవా॥ అపచీ కంఠ మన్యాసు 
రక్ష వంక్షణ సస్టిషు తాం తుమాలాకృతి సమాం కంఠ -హృద్దను సంధిమ॥ 

గండమాలాం విజసయాదపచీతుల్యలక్షణామ్ 

2 అ సం, దీం అం 34 
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అపచీ చికిత్స 

ఘృతపానము 

జీమూతకాది ఘృతము.ఇది మంచి (పభావశాలి ఊ ర్థ్వాధో మార్గముల దానా 

దోషశమనము చేయును. 

వమనము = 

నిరుండీ జాతి జీమూత్త మాకీక సె సింధవ యోగమును (పయోగించి 

గాఢ వవమనము చేయింపవలయును, లేకక్ష బటర్యాది తై లపాశము చేయించి 

వమనము చేయింపవలయును. 

రా “జి ॥ ళో యో అవి లో 
విరెచనమును, కిరోవిరేదనమును చేయుంవ వలయును. 

ఆ గల్ వ Ee తె అముతి నస్యము చేయింపవలయును. నుమాక 

జయులతో అవపీశనము చేయింవపవలయుసు. 

మర్మ (వదేశము కాని చోట కలిగిన అపచ్చి ; గంధులందు వార, అగ్నిం 
pan 

శస్త్ర [కియలచే ఉపచరింప వలయును, లేక శస్ర్రముచే (గంధిని లేఖనము చేసి 

(పశినారణ వారము (పయోగింవవ ను, 

ఇడ _ ఓ న్ ౮ శ గ భో జ మను౨డి పనెండు అంగుళముల దూరమున ఇం చవ వీ మర్ము 
టు జాతు 

చి “ అకార ఇ 

చారిజము వేసి మత్సాగద్థుము వ నుండు మాంస ర్ cr 
(6 

ff + జే వవ 

= PE అన లా అ - 

ఇవు లయ గం. 
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క మణి బంధము మీదగా ఒకొక్క. అంగుళము దూరములో మూడు 

'రేఖలవంటి చురకలు వేసిన అవచీ వ్యాధి శమించును.! 

(పచలాక కౌకాది తై లమును [వణము రోవణ మగుచున్న పుడు లేపనము 

స వదామునంమ చెప్పబడిన తె అములు (పయోగింప వలయును. 
య 

a) న 5 my ” ra వనాలు బ్య 

ప అచనిక దూహషుపొనము ఆచరింపవచ2నుం 

 మడిదినము యవలు ముద్గలు అవోరముగా ఉపయో గిణపపవలయునుు వన 

ఇ లం ఎం బు ek py rb అ అన ఆద్న య హద + తలంలో ఇ 
తొ రానాను మమ తండులములత ఆవూాషములుణా బన ఎఆంచపఅలయుసు*, 

యె 

అశ తావి లేపన 
అడి 

గుంజాొది తె లము (చ|కద త్త 
యు & జారి 

ఇతల హిషధయోగములు ౩. 

వ ఇన ల ర్ అట టు 

సః గమునకు_ వోషాది తేఅమ్మ 

చందనాది తె లము పొనము (చ కచ త్త్ర3 
యూ an యివి 

1, నుచి 18j20.27 

mp లం లొ శ PE శ హద ౭ సలం 18/28 
శో 

శ Ww న్ా ళా a4 

గె అల [దటి వ ఇ 
Cer న చి 

a] లగు: 
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స్నాయుక రోగము 

(పకోపించిన దోషములు హ_స్తపాదములకు వ్యాపించి విసర్పము వంటి 
శోధను కలుగచేయును. ఆ శోధను భేధించుకొని కతముగా ఏర్పడి అచటి 

ఊష్యను మాంసమును శోషి-ప చేసి దారము వంటి స్నాయు సూత్రమును 

బయటకు వచ్చునటుల చేయును. ఈ (వణమునందు తకముతో కలిపిన యవ 

సక్కును కట్టిన పై సూ తము మెల్ల మెల్లిగా (వణమునుండి బయటకు వచ్చును. 

ఈ (వణమును గుద్తింపక సూఠమును కోని ళోధిచ వఏనని,పయత్నిం 

చిన [వణము (పకోపించును. ఆ [వణము శమించి మరియొక చోట బయలు 

వెడలు చుండును, దీనిని స్నాయుక రోగము లేక నాదటకుటపు అందురు, 

కాలి యుదుగాని చేతి యంచుగాని (పమాదనశమున స్నాయువు తెగినచో 

చే భ్ చ్, ఇన న్ . og క లో అ 

తినిగాని నంకొచింప చెసే ఖ:జక్యమును కలిగించును . వే 

కూ 
సాాయుక రోగము డాక్యున్ క్ఫులస్ మెడినెన్ పిన్ (Dricun ulus 

త 

medinensis) ఆగు కృమె పరాన్న జీవి వలన కలుగు నాంధి. బారత దేశము 
యి 

2 య 5 గ ॥ ~: 
సందు ఆ ఫకాలోను లి నాధి వ్యాఎం వి యున్నది. 

త్ ఇ న్నా ట్ 1 ల జం గాంగ ల లీ “ 

తత సోపంమాు పందళ చః కురాన్లి త్తం తు నిభం కం సూతం 
ee 

EA ట్ట CF x IN టో $a ch fe చ శే స్ య ఫ్ oO లె ల 0 ళా oO ణి & అ అ pa Ca) లో వీ ల 

రరోళ్యనా (భా. ప, 57/1.4) 
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మనదేశంలో ముఖ్యంగా దిగుడు బావులలో నీరు తెచ్చుకొనే పాంతాలలో 

ఇది అధికము* ముఖ్యంగా పొదాలకు నీటితో మునిగి ఉన్న పుడు ఈ [క్రీములు 

సం|కమించటం జరుగుతుంది. 

ఆ (పదిశంలో ఒక సోటము {Blaster} వ్ 

తి మవుతుంది. ఏతపత్తము హృాల్షానము వమ్కీ అతిసారము శ్వాస, (భమ్మ 
తమ శో ఇ ఇటో Rs న్ ద్ 

యాజ్చహము వంటి అతణాలు సోటముత్ బాటు వలయుగుతౌయిం ఈ కృమిని 

ల “2 ద అ జాసి జ చ a టో షి నో క | గ ఇ గల 

ధకంచము చసెనను కొ సెసను స్థానికయుగ తవ అక.జాలు ఎవ్బుడతాయి. తీ, వవేదన 

భధ (పడాహమ్రు ఇళర కిమ్ సంక్రమణ లక్షణాలు చర్మంపై కలుగుతాయి, 
bo] 

_ రంజు షక త్న ఆగు అవ దార్ ల. సం న వర చ nN గాల్ ఆల 
పంటి ల జ పవయవముల త 'తోొచవు, TE ఎంద సీ తీ వజ్యరము 3 

అడ్ ర క 

(భమ్బ శాస్క, మోహము ఈ ఎషణాలు కళ. గతౌ. 

న్కొధి సిర్షయము-వ్యాధిత పొంతాలలో అహహా విళిష అతణమువమల 
థ్ క థు 

౬ అటే య” a ~~ ఆ 

సులభముగానే వ్యాధి నిర్ణయము చేయవచ్చును. ఆః సనో ఫిరియ్మా ఏర్ఫొరే, ఏంటో 
©) 

జన టెసనుల ళల వ్యాధి నిదయము చేయవచ్చున 9 
టె ౧౫ ణు 

అద తాకగా ఇ . లో! | జుం కున. ల్ ఉష దవాల్కు సంధివొతమ్యు అంగవె రల్యము ముఖ్యముగా జానుగుల్వ 
దా " ళు 

ల్ జున్ న్ a 
న్య (వణము ఎర్వీప పగలగన తాడువంటి తెలసి స్నాయు ర రమ రనుపిం 

క అగిపుర్లిప చుట్ట చన్నిపృహపోయుచు ఉన్నచో కృమి మెల్ల 
భం 

మెల్లిగా బయతకు వద్చుచు? దును. అటు రృమ్ని మె మెల్లగా బయటకు వచ్చు 

షల వ శ దరి యు ఒం 
ప్వ్పుైబతిపటిం అ అటి లు ళో 

వ 

తాటి అత్వ నాక్ ల ల బార న్నీ 
i NN cD Gp అ mt ల లో నిం a యా గ ఇడ 

ఇ € యతి ఛలో / చన 9 వగా గిల ౧ గి ఆ! గ్ లి we వత. ఆరా వ్ర చాతీ ఓ కోటలో ww I CD 

లి న్న 

pe og te క ల్లా are వు షి B బలో _ జ టో కాజు శ దడి 

రొవుఠం శితచొయక ఎళతం స్తొ- మవనరోశప్రుల్ ,షళలపష్క రం >) 
| 
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ఆభ్యంతర 

కేం 

2 

3. 

హై అ 

భేకమును కాంబికముతో పక్వము వేసి స్వ్యాదనమును చేయించ వ: 

శి గుమాలము దళము ౫ మై ౦ంధవలవణము కాంజికముతో నూరిపోన:' 

స్నాయుక (వణము శమించును. 

వాకుడు మూలమును నీటితో నూరి లేవనము చేసినను తంతుపు బర 

టికి వచ్చి (వణము శమించును. 

కొషధములు 3 

హింగు శీత జలముతో వానము చేయుట, 

గోఘృతము మూషురోజులు పానము వేయించినను స్వాయుకస్ను 

శమంంచును 

నిరుందీ స్వరసము మూడు రోజులు తాగిన త[వమైన సాయుకష... 

గూడా శమించును. 

సుషవ్యా (నల్లజీలక ర) మూలము శీతజలముతో నూరి [తాగిన 

శమిందును, 

జ్ గ్రా ద్య అర 3 ళన బఅంచినను శమంచుసను. అశ్వగంధ ఘృ్ప్ము 

ఆతి విష ముస ధారీ ఫొంఠ్కి పిప్పలి విఖీఠకి వీని చూర్రము వేడి 
నన z a) 

గ్ 
సీటితో సేవించిన న్నారము ముకము శమించును.' 

జరు 20 ర మో ఆవు లా తర ae = లో ధా గి మవ తెను దీని 
మల భః a మం సాం (హ్ యబహు యిది య ముంగింబణ అ ie 

గా లు 
ద Po లో జ ళా జు టో 

| వణము, జ్వరము కృషి ముదా, పయన 
(Sn 

శంఖభస్యము--కుమీ విన్లటుమైస తర్వాత కే-[గా ఉచయం నాయింత. ॥ 
గ శమ ల 

నాలుగురొ జులు యిష్చినచొ కము మశ షము శమించును, 4 

చెం, సారం 
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ఉపదంశాది వ్యాధులు 

ఉపోదాతము :- 
మం 

ఉపదంశము ఒక స్వతం|త వ్యాధిగా సు|శుక్ సంహిత విదానసానము 
అ ఠు 

12వ అధ్యాయమున వర్గింపబడీనది, పస్తుతమ ఆంగిక సన:పర జన్య 

సొం|కామిక వ్యాధులు (Sexually transmitted disease” ( వ౦గణీంప 

బడు చున్న సాప్టసోర్ Soft sore (Chancroid) సిఫి! ప్ (Syphilis) 

మొదలయిన వ్యాధులు ఉపదంశ వ్యాధియందు అంతర్బూతమగున,, 

చరక సంపొత చకిత్సాస్థాగం ఏవ అధ్యాయములో థధ్వజఖంగ ఒరనరు 
రివ 

సు శుతున్చె వక్టంపబడిన ఉపవంశానికి కారణాలతో అత్మతాలలే చాలావరకు 

సామ్యత ఉన్నందున గంగాధర సెన్ శన జట్చకల్చుకరు వ్యాఖ్యలో ఇదే ఉపదం 

మని వివరించినందున చరకుడు ఉపదంశమని వస్టించనందున థధ్నజభంగమే ఉప 

దంశముగా పరిగణింపవచ్చుసు. 

భావయి, చుడు కగసురంగమయుో అస వ్కొటిని DISD అపు ఫొవ్మ ప్రద ర్స్శతో 

వర్ణించాడు భావమి| కుడు ఉపదంళాన్ని గూడా ఉటిగా వ పర్తింఊట జరిగిసెదిం 

అ అయం వ. అందుచేత భ లావ మ డు ఉపదంశము, ఫిరంగము ఇరు ఇరు వ్యాఘమిగా ఛావింది 

నట్టు దొ్యతకమపు తున్నది. భావమి (ఖు శుని ఫరంగివ్యాధి వర్తిన సిరిస్కు చాలా 

సన్నిహితంగా ఉ “డటం వలన ఫికంగము సిమిరిడరా ఉవదంహిచ్ను జాం (కాయి 

వేళ సొప్పుసోరొతూ సని ఎహటంగాఉండే ౫ వ్యాధులని ఓపంపబడుతు' ఎది. 
ని 

ము య లు నస ర వ అం ం క. న లోన 
టు 1. సాలా దె హూనం ఇ ఇ అ సం వ్ (| ఇ a a న్న నా ఈ చరక సు, ముదల కాఐములో బపాుువా ది మంబ దొాంవీ ఉంచి ఉపటిరోప్తోవ్ల Cn ay 

గ్ అమ్మ ఆ టం రర జాస్ షి క కా , ఇ ed) ' భా త ల న yl తఅముది ఆన వాదు ధ్ గ్త్ “పభ ప గపమము లవి చ్ బదు ల టి న. వంట అ గ tod , 
జై 

౯. అంచ వజ అది sri Tony, కామం నల్ దాం సలు మ్య లి Nema పసం రన లె ఆ ఆ ంగిక సటమపి ర వంగో ర న రంత మొతము సు ౯ we Wo yee tw Tr వచ్చు . లు గీ 

en rT mn ఎక్క కష్ Mr 
Mh) ఎ. ఓ లి" ష్ శ్. 
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ఉపదంశము 

ఉపదంశము : 

దంశనము ఉపవ౦రశమునకు కొరీఅఆముగా పేరా గ్రానబడినది, అనేక ఇట. 

జప ఈ త్ న అడు ఉట 9 యమ్మ బరోొ శ్ర ము, అటిక ము 

వ అప టం రం we ర mr "| 
రు తాగట YT 3 పిండీ తై ఎటు అయి పాలీ బ్ర శీ ww ఈ ముగు మయ్యె య తగు పౌలు జూ నూ 

ఇ ఆ శ అస జ గ . శాన గా ళా జ్ జంతువుల మౌా.సము అదటినిటిరికమునా బవించటము, 

త్తే 

జ 
తో (చిరోత్స్పష్ట (బహ్మాచారిశి లేక అదకవము ధు 

సంభోగించునది, ర 
tao © 

ం కర్కశ నిగూఢ రోగములతో గూడిన యోనిగల 
రిల 1 (శ బల ఆలో న. వాని జజ రై కూల వ వ 
2 గో గ fy యు న వళ్ళా ni ty స్ AN diy yy The fe అర్హా & చు, యో రాం అయి య్య pe] సు “a గుషముగల mn న్కు అలు eur; లెక అధిక ౬ 

నద ల ర్ రి పారి లారి న్ శ్ వ. న యోనిద్వారవటగల సాను వొతకపినీ ప్రైలొను అధికముగ మెధునము చేయు 
చు 

అ యోని ముధునమ్ము చతుసావ యోని మెధునము ! 

క డన నఖముల. 

తతములు కదుగుప్క త రల ఎవ్బివపడువు పెనుకవడుట్కు వాకము అనజ 
[పయోగములను విశ్నమును వృద్ది బెందించవలయుసిన్లు చృాడిలో అధికము. 

ఖే 

విషయుక సరూకములతో చేయుబ్బు సీశ్ష్నమును సంగా సం! కః ఎనచకపోవ్పుట,వమూవి 

మయిన జలముతో కడుగుటం 

న It 
న లతలు? టా నాము నటనం అతన AL వకు HELTON, TR TPA కష ee 

a శో అద ww a ల - కారి వ్ సజ చల్తా 7 = ద క. ఉపదంశ సంజాచి చదంశనో పావక రొత్రాటై మూభా బుదివాం 
pry] Gy 
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a 

ఇతర కారణములు ఏ: ఇతర వ్యాధులవలస కృళించటమ్ము కు[కమును నిగ 

హించుట్క వేగములను ఆడ గించుట?. 

సంపొప్పె ౩ 

పెన చెప్పదిధిన కారణాలవలన వాతాది దోషములు (ప£ :.చి మేథ 
యా 

మునా[శయించి క్షతముతో గాని క్షళమువేక గాని శోధ (వాపును ఉరిగించును. 
J 

2. ఏ) త్మతాతి మైధునాదతి బహ్మాచర్వాద్వా తీధా౬శి[ బహ్యైచా చారిం 

pte Fhe 
సల్ 

చిరోత్సృషాం రజన్వలాం దీరి రోమాం కర్కు.శరోమాం స ఎర్ష రోమాం 
అ యం యె ర్ 

నిగూఢరోమామల్పుద్వారాం మహోద్వాభూామ సియామకామా.. దౌక్షు సలిల 

(పకిశిత అ|క్షైలతయోని౨ యోనివోగోపప్పమాం స్వభాపెలొ వాదుషయో 
యలు 

నిం వియోనిం వా నారీమత్మర్ధముప సవమానస్వ తధా కరజ బశస వి 

కని పాతనాద్వం ధనాన్టస్తావఘా లా వృతుప్పదీగనసునావ చొక్ష్యళలిలవక్షైళనా 

దప పీడనా చ్చు. కమూ త వేగవిధారణానై శ్రఘనాంలేవా ఒ వరా: సోడ భి ర్మె[ఢ 

మాగమ్య |పకుపితా దోషాః క్షలేక్షతే వా ్చయధుముపజనయంతి 

త్ ముపదంశమిత్యాచ కృతి (సు.ని ని కేల 12/19) 

అక్యమ్లు అవణకాొర విరిద్ధాఒనా క్మ్యథాజనాత్ ర్య హానావ్వషమాక్ 

పిషాన్న చగుడభోజనాత్ దదికీరానూ పము "సవనాలొ వ్యాధికర్యనాత్ 
యు 

జ ఉరు గూ 2 res చ 
కన్యానాలల్ట వ గమనాలు ఆయాగది గ జని చితు టె  రోగాందిరోత్సషాం 

త 'దెవ చ రజస్వలాం దుర్లంధాందుషయోనిం చ తశెవ చ పరిశుతామ్ 
ద రు ర 

జ్ pan] Rn జ్యూ జి ay FF" ఈద్భుశీం (ప్రమదా రాహాత యోగచబ్బుతి కొమహార్తితః చతుష్టదా 
ంచ్మె = 

ణ్ అప ల్యూ ఇబ లో లౌ జా ఆ ల సు స ' అ ఆట ర గట న మో అన WY కా ఒఖిగమానాఆ ఇఫషళ్ళ్చా౬ఫీిఘాత్! 8ధావనాహ్య్యా మఢస్య శసహ్రదచదన నఖ 

ళ్ న ( బో ఆప్త న. ఇస ౯ oy జే లో 

క్షతాత్ కొష పహోరవి ష్పృజుత్ హాకాశాచా౬లీసవనాత్ చేతన ఎ 
ర టు 

5 ఆ అనం న్ ల 

| పతిఘాతాత్ పవర్శత (చంచిం ఏ0 అ 
bp 

(వ) 

వాం సొ దీ మట చ నాళ లో బ్యా అచ అన యో టల లిం ఆబ గ బాణ వీ ద 
యాల వాదా హోమబు శి కు అంబు పచగవె ంుడొషచాొ ౪౩ 

వాయువే లాం 
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దీనినే ఉపదంశమందురు, స్త్రీలకు కూడా శత్తుల్యమెన కాగణములచే యోనియందు 
Dre 

వాపును కరిగించును,! 

అతణములు ః 

a జట్ శ ఖీ ఎల్ జ్ జమ్ ల కొంద కి మఢసంధియ దు కణ బుర్గ్నాడును, కొందరికి మె[ఢమంతటను 

(వణములు రమ గనచ్చుగు. ఈ (సణముచు కులుత్చాకారముతో కొంచరికిని, ముద గ 
ములవ ౨ కొ;దరికి కలుగును, 

WEG ఓ ఇ" A కస అటి ర్ శ గ్ర గ mr దాహము షం లయెతటెటుు ఈ అతణములతో గనగూడియుండదును శి 
eu 

దభ ఒర ల్ చ _ జి కే కొందరిల్ శీ శముగాను కొందరిలోను మెల్లగాను వ్యాపించును.2 
ఘు గా వ 

ఉపచ గము ఐదు విధములుగా నుండును, అవి, 

1. ప ఉపదంశము 2. పిత జ ఉపదంశమ్ము 
a 4) 

3. ఆ ఎటు ఉపదంశము 4. 5 

రం మ? . పాతజ ఉపదంశము.3 

1. పే నాధిఖి ష్య థమాగమ్య |పరుపితా దోషాః క్షశే౭.క్షరేవాశ్చయధుముప 

జనయతి తుముపదంశమిత్యాచక్షతే (సుని, 12/10 

1) స్త్రీణా: చ పుంసాం జాయన్నే ఉపదంశాః సుదారుకాః 

(కం|తాంతర డ అణ 
యె ౮ 

24 మ్మేఢ సం ధా వణ; కేచిత్ కేచిత్ సర్వాాశయః స్మృతాఃకులుర్భా 

కృతయః కేచిత్ కేచిన్యుదలోవమాః రుజాదాహపరీతశ్చ తృషా మోహన 
ల్) లు 

మన్వితః శీ ఘంకేచిద్విసర్పన్సి శనై కేచిత్త ధా పరేస్తీణాం పుంసాం చ 

జాయన్నే ఉపదంశాః సుదారుణ: (సు.ని. 12) 

3. నపంచ విధస్రీఖిర్దోషేః పృథక్ సమపైరసృడా చ (సు,ని. 12/11 
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“శేష లక్షణములు : 

భక మేథ మున వొరుష్యమ్ము శోధ (వాపు, అధిక వాతజ ఉపద శ 

- > a 4 టో 
దన కృషవరిము లేక అరుణవరము, ట్య ఢి స బళ్క చర్మము పగులుట్క అదు 

(9. జాలి ద 

ట ఈ లక్షణములును ఇతర వాత వేదనములును గలుగును. 

అ క మ గ అహ, శ గ ఒడ ఇ నక కొ బద్ఫజ ఉపదంశము : జ్వరము తీవ స్పోటనము (5 బ్బ లెక్కు.ట), 

“డిన మేడిపండు వంటివాప్పు తీవదాహమ్ము & పపాకము, తడ్పిటుంట పచ్చటి 

"బ్బలు ఈ లక్షణములు పితృజ ఉపదంశమన గలుగును.? 

ల 3 ob 
నిష్మజ ఉపదంశము : శిశృ్చము పి మాంస వృద్ది, వెంటనే (వణము 

న్ (సహ (cn ధ్ 

లోకోశ్ల దర్ ap Jel | అనే ఇక ఖా ఇ 
ర్పడుట, ప్ప పత్రము నంటి Carr Sh NE (నావము, వింగము ముడుచు 

వొనిపోవుట, గట్లివడుట, చల్లగ్యా స్పిగ్గముగానుండుట అధికవాప్కు దురద్కృ ఈ 

కములు శేష్మజ ఉపదంశమున కలుగును. 

4 «1 క[త వా వాళి కే పారుష్యం త్వక్పరిప్పటనం స సృభమెఢతా పరుషళో ఫతా 

వివిధాశ్చ వాత వేదనా; (సుని. 12/12) 

11) శ్వయధుర్వేదనా మె ధే రాగ్య్చెవోపలక్ష్యుతే (చచి. 30 అఎ 
111) మా.ని,4£7/1 

ఫ్ర) వై త్తికే జ్వరః శ్వయధుః పక్వోదుమ్చర సంకాశసీ వదాహః క్షీ పపాకః 
పిత్త వేదనాశ్చ (సుని. 12/12) 

iy పీతై ర్భహుశ్తేదయుశై స్సదా హైః పితేన (మా+ని. 47/2 

iii) సోటాశ్చ తీవాః జాయనేలింగపాకో భవత్యపి (చచి. 30 ఆ 

3. 1) శైష్మికేశ్వయధుః కండూమాన్ కఠినః స్నిగ్గః శ్లేష్మ వేదనాళ్చ 
(సు.ని. 12/12) 

11) మాంసవ్యృద్ధిర్భ వెచ్చాస్య (వణాః ఓపం భవన్న్యపి పులాకోదకసంకాశః 

(సావః శ్యావారుణ(పభః నలయీకురులేచాపి కఠినశ్చ పరి గహః 

(చచి. 30 ఆ.) 

గే రనెసావయుతై 8 కఫేన 1 నకణ్గురె శ్యోధయుతై ర్మహద్ధిః క శై ర నె 

(మాని, 47/3) 
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జ శిశ్న | నణములలోనుందీ స క్ర వ్ర కష్ట నీల్హ లోహిత (సావములు నలని 
లు ౧ 

బొబ్బలు అధిక ర్య |సావమ్ము జ్వరము, తృస్ల ఛర్తి దాహము ఈ అక్షణ ములు 

ర రజ ఉపదంకశకమునందు కలుసు. 
= ౧ 

సన్నివా తజ ఉపదంశము 8 

లిక ఇ? ప. un జం ఇ ny, ల _ 
ఒక్ ట్రాత్య పర్యాయము శిశ్నము నుండీ పచ్చిల పాండు పర్ష్మసావము 

వూ 

కలుగునుః ఒక్కప్పుడు బిల | సావముతో గూడిన లింగళోథ శెత్యుత 
జ ల 

ఉండును. ఒక్కక్క ప్పుడు ఆలశ్యముగను ఒక్కప్పుడు త్వంతముగను పక్య 

మునకు వచ్చు, పాఠరానంతరము (రీములుత్చున్న మగును, కేడ్షయు కముగా 
Ww a os tag oD 

సూతి గంధయుచో గూడియుండును. ముడి మ్మేఛమ్ము వృషణముచు నిర్వీర్యము 
నలల ఎపీ న్ నా ఇ ఎన్ లగును. నినన కార్చినబ్లు తీవ పేపవనతో గూడిన మంట బు[ఢము వస్తి 

(= గ 

వృషణముము ఎవన్వి నంక్షణములుదు కలుగును 2 

1, i) రర్తిచే వ్యాస్టాస్ఫోట (హాచుర్భావా ఒక్యర్థమన కవ త్తి: పి త్తలింగాన్య 

త్యర్తం జరదాహౌ ₹ కేష్షశ్న యావ శవ కదాచిత్ (నుని, 12/12) 

ti) జ్వర_్ళహ్హా (భమో మూర్చాఫర్పిళ్చాస్యోపజాయ'తే రకం కృషం (సవే 

చ్చాపి సీలమావిలలోదాకం (చచి. 30 అ.) 

iii) ర్ కాత్మకం పి తసమానలింగమి (మాని, 47/3) 

జ i సర్వజే పర ్జలింగదర్శ్భనమవచరణం చ శేఫసః కృమ[పాదుర్భావో 

మరణం చేతి (సు.ని, 12/12) 

11) అగ్నినేత చ దగ్ధస్య త్మీవో దాహన్సవేదనః వప్రావృషణయోర్వాపి 
డి 
నవ న్యాం నవంక్షవేషు చ కదాచిత్ పిచ్చిలో వాపిపాండు | స్సావళ్చ జాయే 

శ్వయధుర్ణాయలే మాద స్తీగుతోఒల్చ్పవరి సవః చిరాచ్చ పాకం [వజకి 

(Contd... 
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సాధ్యా సాధ్యత : 

ర_క్రజము, యాహ్యము సన్నిపాతజము మరణకారకము* మేఢమునందలి 
గాంసము విశీర్ణమై ఖండ ఖండములుగానున్నను (కిములచే భకీంచబడి వృస్మణ 

సులు మాతము మిగిలి యున్నను వర్షనీయము. 

చికిత్స వెంటనే చేయించు కొనక సంభోగాస న. ఉన్నచో వాపు, 
ఖో | ముల్కు మంట కవిగి పక్వము చెంది విశీర్ణమె మకణము గలుగును. 

ఉపదంశము అధునిక వైద్య శౌస్త్రమందలి షాంగ్ (కాయిడ్ (౮2962016) 

"సదధికి తుల్యముగా నున్నందున దాని లక్షణములు సంక్షిప్తముగా ఇవ్వబడినవి. 

షాంగ్ (కొయిడ్ (02202016) 

ఉష్ణ వాతావరణంలో కలుగు సంభోగంద్వారా సం|కమించే వ్యాధులలో 

"ది ఒకటి. బాసిలస్ డూూకి అనబడు సూక్ష్మ|కిమిచే యిది కలుగును. 

వ్యాధి కలిగిన వారితో సంభోగము క్షతము ఇత్యాదులు సహాయక కారణా 

బగా ఉంటాయి, వ్యాధి సంచయ కాలము మూడు నుండి ఐదు రోజుల వరకు 

సొమాన్య లక్షణములు : 

1. 3.5 రోజుల తరువాత ఎరని నొప్పితో కూడిన బొబ్బ (papule) 

జననేం దియముల పె ఏర్పడుతుంది. 

శ్రీ ఘంచాఒధ (పముచ్యతే జాయంతే |క్రిమయశ్చాపి క్షిద్యతే పూతిగన్టి చ 

విశీర్యతే మణిశ్చాస్య మ్మేఢం ముష్కావధాపి చ (చచి. 30 అ.) 

111) నానావిధ[సానరుకో పపన్న మసాధ్యమా హు స్రిమలోపదంశమ్ 

(మాని. 47/4) 
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2. ఇది పగిలాక పుండు పడుతుంది, దాని అంచులు చక్కగా కో సినట్లుం 

టాయి. మృదువుగా ఉంటుది. గాఢ మైన పీశ్ర ర క్త్రసావ మొస్తుంది. అది 

ఎక్క.డ తగిలితే అక్కడ [వణ మేర్పడుతుంది. | 

3. ఈ [వణములు జననేందియాల పె మా(కమే ఏర్పడుతాయి. పురుషు 

లకు శిశ్నమణ్ పె గల త్వచా దాహ్య భాగంలో, సీవనీ పైన (వ్రణము. స్త్రీలకు 

భగశిశ్నము (clitoris) లఘు భగోష్ట (Labiaminora)© పై ఏర్పడుతుంది. 

4. ఈ (సావము తగలటంవల్ల సమీపాంగ భాగలల్లో కూడా .(వజము 

॥ ల ర్ ty ణా 4 రాయ లేర్పడవచ్చు అనేకచిన్న (వణాలు లసి పెద్ద (వణంగా మారనచ్చు. 

5. వంక్షణ (గంధికోధ ~- [(వణమున్న వైపు వంషణ (గ్రంధులు వాస్తాయి. 

పీనిలో స్పర్శ సహ్యకత(Tenderness) పొకము (Suppuareti0on) ఉంటాయి. 

6. [వణ సమీవభాగం ఎ(రబడుతుంది. 

7. తగిన చికిత్సతో 10.20 రోజులలో పూర్తి శమనం కలుగుతుంది. 

ఉపదంశ చికిత్స 

సామాన్య చికిత్స క 

సాధ్యస్థితిలో ఉన్న ఉపదంశములందు రోగికి బాగుగా స్నేహ "స్వేదములు 

చేయించి శిశ్నమునకు మధ్యగానుండు సిరను వ్యధించి ర_కమోక్షణము చేయింప 

వలెను. లేక జలౌకా [పయోగముచే ర కమోక్షణము చేయింపవలెను.! 

1, ఉపదంశేమ సాధ్యేష స్నిగ్రస్విన్నస్య దేహినః సిరాం వి ధ్యేన్మేధమధ్యే 

పాతయద్యా జలౌకసః (సు+చి. 19/25) 

కాం(3) 28 
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ర ్కక్తమోతజముచే దోషము నిర్లరణమై వేదన శోధ వెటనే శమించును, 

కాని ఉపదంశమున పాకము జమగకుండగ తగిన జాగర్తలు తీసికొన 

వలయును. 1 

ఉపదంశమున పాకము జరిగినచో సిరలు స్నాయువులు, చర్మము, 

మాంసము ఇవి విదగ్గమై శిశ్నము క్షీణించి పోవును. అట్టి స్టితిలో శీ ఘముగా 

శస్త్రచికిత్స చేయవలసి యుండును, 

శోధన చికిత్స : 

అత్యర్థముగా దుష్టి చెందియున్న దోషములందు వమన విరేచ నాదుల 

ద్వారా శోధనములు చేయించి దోషని ర్లరణము చేయవఐను. ఈ విధముగా శోధ 

నములు చేయుటచే శోధ వేదనాదులు శమించును 

స్నేహపానము చేయించి స్నేహయు క్త విరేచనములచే ఉపచరింపవ లెను, 

రోగి దుర్చలుడుగా సుండినను,విరేచనమున కనర్హ డగా నుండినను అధిక 

దోషములు కలిగియున్నపుడు సిరూహ వస్తిద్వారా దోష నిర్ధరణ చేయింప 

1. సధ్యోన్నిరితదోషన్య రుక్యోధావుపశామ్యుతః పాకోరక్యుః (పయత్నేన 

శిళ్నత్షయ కరో హి నః (చందా 47/2) 

2, నాయాతి చ యధా పాకం (పయతేత తధభిషక్ 

విద గ్లెస్తు సిరాస్నాయుత్వగ్యాంసై 8 తీయలే ధజః శసే9ణోపచరేచ్చాపి 

పాకమాగతమాశువై. (సుచి, 19/37.38) 

3, హరేదుభయతశ్వాపి దోషానత్యర్థము[ చ్చితాన్ 

సదో్యోఒపపహృతదో షస్య ధుకోఫావుపశా మ్యతః (సుచి, 19/26) 
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ధ్వజభంగమున -దు ఆస్థావన వస్తి కర్మను గూడా చరకుడు నిరేశించెను.! 

ఇతర బాహ్య చికిత్సలు క 

సంశోధనము ఆలేపనము సేకమ్ము (వదేహము ధూపముళలు, (పేకాళ 

నములు రోపణ [క్రియలు మొదలగు [వణోక్త్ర చికిత్సలచే ఉపచరింపవ వెను. 2 

పాకావన చికిత్స ఫి 
ఇ 

పాకమును పొందినపుడు శస్ర్రముచే పూయాదులను (సవింపచేసి మధు 
మి(శిత తిలకల్క-మును లేపనము చేయవలెను, 

కరవీర ప తములుు జాతీ అరగ్వధ్య వై జయింతి, అర్క.-ఏని పత్రముల 

కా్యథముతో [వణ[పవెళన చేయింపవరను, జమ్మా్యాది తె లము మొదళగువానిని 
య ఈ 

(పయోగించి రోపణము చేయింప నెను. 

1. 1) యదానొ దుర్చులో జ స్తుర్నవా (పా ప్పం విరేచనమ్ 

నిరూహేణ హరే త్తస్య దోషానత్యర్థము | చ్చితాన్ (సు.చి. 19/2 7) 

ii) చః చి. 30/200.201 

2, i) ఏవం సంశోధనాలేపసేక శోశణితమోత్షణై 8 (పతికుర్యాాత్కియాయో గై ౪ 

(వాక్ స్టానో కైర్సి తై రపి (సుచి. 19/36) 

i) ధ్వజభంగకృతం రై బ్యుం జ్ఞాత్వాతస్యా౬2ఒచరేత్ క్రియాం (పదేహాకా 

పరి షేకాంశ్చ కుర్యాద్వా ర_క్రమోత్షణం "స్నేహపానం చ కుర్వీత సస్నే 

హం చ విరేచనమ్ అనువానం తతః కుర్యాతీ అథవా౬ఒన్థాపనం పునః 

(వణవచ్చ (కీయాస్బ్సర్వాః తతః కుర్యాద్విచత్షణ: 

(చంచిం 30/ 189.201) 
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ఉపదంశమునందు పథ్యాఒపథ్యములు : 

పథ్యములు ః 

యవ, శాల్సి ముద్ద, శోభాంజనము్రు పటోలమ్ము కార వేలకము, శాలించ 

శాకమ్ము నవీన మూలకము, ఘృతము, తిలతై లము మధు కూపజలము, తిక్ర 

కషాయరస పదార్హములు జాంగల పశు పక్షులయొక్క-_ మాంసములు యివి పత్త్య 

ములుగా నుండును, 

అపత్యములు ‘ 
థి 

పగటిని దృ మూత వేగమును నిగహించుట్క, వ్యవాయమ్కు అధిక [శమ 

పీటిని ఉపదంశమున వర్గింపవరెను. 

గురువుగ నుండు ఆహార పదార్థములు గుడము అహ్హ పదార్థములు, 

త|క్రము వీనిని ఉపదంశ రోగి వర్ణింపవ౮ను." 

ఉపదంశమున ఆభ్యంతరౌషధములు : 

పటోలాడి క్వాధము (చ. ద) పటోల ప/తమ్కు నింబత్వక్ (తిఫల, 

గుడూచ్చి వీని క్వాధముగాని లేక ఖదిరాది క్వాధము (చా దొ ఖదిరత్వక్ , 

విజయసార  క్వాధమునుగాని గుగ్గులు లేక (తిఫలాది చూర్ణము కలిపి సేవింప 

చేసిన అన్ని విధములగు ఉపదంశములు శమించును, 

స్వర్లకిరీ = మూలత్వక్ 1 (గా. పాలతో సేవింపచేసిన ఉపదంళశము శమించును, 

బృహద్' మంజిష్టాది క్యాధము 30 మి లీ సేవించు చుండిన ఉపదంశము 

నందు హితకరముగా నుండును. 

(ERE 

1. i) థి ర్మ 52 [89-91 

ii) భాం (ప. ఉపద౦ళశాధికార 
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చోపచిన్యాధి చూర్ణము (యోః ర) 3 (గా తేనె నెయ్యితో సేవించిన ఉప 
€ 

దంశము ఫిరంగము శమించును. 

ఘృతములు : 

కుష్టమునందు, నాడీ |వణచికిత్సయందుు (వణ చికిత్సయందును వివరింప 

బడిన ఘృళములను అవన్థాను సారము 'సేక్క అభ్యంగపాన భోజనాదులందు 

ఉపయోగింపవన ౩ను- 

భూనింబాది ఘృతము (చ, ద్ర అన్ని ఉపదంశములను శమింపచేయును, 

కరంజాది ఘృతము (చ. దు పాన అభ్యంగములచే దాహము పాకము 

పూయసావమ్బు రాగము వీనితో కూడిన ఉపదంశము శమించును, 

ఆగార ధూమాది ఘృతము (చ.ద్ర) బాహ్య [పయోగముచే కండు, శోధ, 
వేదన శమించి [వణము శోధింపబడి రోపణము చెందును, 

అనంతాదిఘృకము (ఖై.ర పంచారవింద ఘృతము (ఛై.5) ఏనిని 

పానము చేయింపవచ్చును. 

ఇతర బొషధములు ; 

శారిబాది బేహ్యుము (ఇ .5) 5.10 (గా పాలతో 

మధుస్నుహీ రసాయనము (భై .ర్భ 5 [గా పాలతో 

పనిని సేవింపచేసిన, రక్త దోవజనిత సమస్త వ్యాధులు ఫిరంగమ్వు 

ఉపదంశము ఇవియును శమం౦ంచును. 

లా జ్ ని 1, ఘృతాని యాని వక్ష్యామ కున్న నాదీ [క వ (వత 
ము 

re అ Maas మ ల్ ల ళ్ అశ ఉపడం న |, పదూడానని సెకాభూంజన భోజనె ౨ "భావ, 889) ల న్ని ల్ని ర a “ 
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రినగుగులు (బై ర) విద్యను సారము సేవించిన ఉపదం౭ంశములు (వణ 
* a య 

ములు శమించును. 

లో 

వరాదిగుగ్గులు (భా. ప్ర 1 గాం ఉపదంశ్క ర్త దోష్క నణశామకము, 

భై రవరసము (భై +ర) గాని లేక రసశేఖర రసము గాని విద్ధ్యనుసారము 

స్రవించిన ఉషదంశములు శమించును. 

ఉపదంశ ఫిర. గాదులలో (పయోగింపబడు సామా స్యాషధముల వర్షన 

ఫరంగ వివరణొనంతరము ఇవ్వబడినది. 

కరవీరాది వ్యతిక్వాధము గాసి జంబ్వాది కా్యధము గాని (సుంచి. 19/ అ) 

wa గో స అ ఉన చ అద కాం న్ ధమ (యె 5) ఉపదంశ|పణములందు (పషెళనార్ధము (పయో 

విషతిస్తు కది లేపము (వైర) లేపమును ఆనగా అనగా మూడు మారులు 

లేపనము చేయవరెను. అన్ని విధములగు ఉపదంశజ (వణములను శమింప 

చేయునుం 

సౌరాష్ట్రాది లేపషమ్ము స్వర్ణకాది లేపము, గుం దాది బేపము లేక మార్క 

వాది లేపము--వీని పయోగము ఉవదంశము వలన జనించిన |వణములను 

శమింవచేయును. (నుశుత చికిక్స 19 1 

వట (పరో హోది లేపము, రసాంజనాది బేపము, భారంగ్యాది లేపము, వీనిని 

వగ్యకతాను సారము (పయోగింపదగును (భా (పి (తిఫలాభస్మాది లేపము, (2 

పూగఫలాది లేపము ఉపదంశ (వణ శామకముగా నుండును, (3 .ర్ర 
|" 
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తె లములు._ రో పణార్హము న 

జమ్బ్య్యాది తై లము (సు.చిఆగార భూమాది తై అము (కాప) గో జిహ్యాది 

తైలము (భా కోషాతకీ తైలము (థాపుఇవి ఉపదం౧ శ [పణములన్సు దుష్ట 

(వణములను లేప అభ్యంగాదుల వలన శమంపచేయును, 

ఉపదంశము లందు విశిష చికిత్సలు : 

వాళజ ఉపదంశము ; 

వాతజ ఉపదంశమున [పపాొండరీకాది (పలేవమును సుఖోష్టముగా [పయో 

గింప వలెను. లేక నిచుళాది లేపమునై నను, సుఖోష్షముగా పూయవలెను. 

(పపౌండరీకావి దవ్యముల క్వాధముతో సుఖోష్టముగా పరిషేకము చేయింప 

వలెను, 

పిత్తజ ఉపదంశము : 

ఘృశము, శరము శర్కరక ఇతు మధూధికాదులతో గాని లేక వటాది 

సుశీతక్వాధముతో గాని సేవనము చేయింపవవైను, గ్రైరికాది లేపనము గాని 

పద్మొత్చలాది లేపవనముతో గాని ఉపచరింపవను.2 

రఫజ ఉపదంశము : 

సురసాది గణ క్వాఖముకోగాని అరగ్వఢాది గణ క్వాధముతోగాని పరి 

"షేకము చేయింపవ ను. సొలాశ్వఠర్లాది లెపమును గాని రజన్యాది లెపనమును 

గానే పయోగింప వ వను." 

1. సుం చి. 19/28.29 

2. నుచి 19/20.3: 

స్క సుచి. 19/33.35 
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(తిదో షజ ఉపద౦ళము : 

అసాధ్యముగా చెప్పబడినప్పటికిని దుష్ట (వణ చికిత్సా విధానమున చెప్ప 
టు 

దిడినట్లు పచరించుచు మేఢము నందు ఎంత భాగము దూషింపబడి కుళ్ళినదో 

ఆ భాగమును ఖండించి జాం౭బొ్వష్ట శలాకతో వెటనే దాహకర్మ చేయవలెను, 

దాగుగా చపొంపబడుటను గమనించి మధువర్చి కలిపి లేపనము చేయ 

మిగిలిన భాగమున దోషముబు నశించి పద్ద మగుటను గమనించి కల్కము 

తోను తె లముతోను రోపణ, క్రియలు చేసినచో మిగిలిన అంగము రతీంపబడి 

బాథ శమింపవచ్చుచు.! 

రరక్తజ్క, సన్నిపాతజ ఉపదంశములందు అసాధ్యములుగా పరిగణింపబడి 
అణా 

నప్పటికి దోషముల బలాబలములను గమనించి ఉపదంళో క్త చికిత్సలను (పయో గ్ర 

గింప వెను. (పత్యాఖ్యేయములుగ చెప్పి చికిత్సింప వలెను.* 

1, ఉపదంశే విశేషేణ శృణు భూయస్రిదోషజే 

దుష'వణ విధిం కుర్యాత్కుధితం మేహనం త్యజేత్ 
vere 

జంబో పైనాగ్ని వర్ణన పళ్ళాచ్చేషం ద హేద్భిషక్ 

సమ్మగ్ధ గ్దంచ విజ్ఞాయ మధునర్చిః (పయోజయెత్ 

ళుద్దే చ రోపణం దద్యాత్క.ల్క-ం౦ తెలం హితం చ యర్ 

(సుః చి, 19/50_5 7) 

ఉపదఎశద్వయే ప్యేతాం (పఠ్యాఖ్యాయాచ ర [త్కియామ్ 

తయారవ చయా యోగ్యా ఏక్ష దోషబలాదలం (సు, చి 19/46) 
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రంగధదము 

ఫిరంగ వ్యాధి భావమి శుని చేప పధమంగ తన _ భావ పకాశంలటి 

వర్సించబడినది. ఫిరంగము అను మాట (ఫెంచి దేశమునకు భావమి[శుని - 

(పయోగింపబడినది. సరంగ (506960 దేశంలో ఎక్కువగా ఉండే వ్యా. 

కావడం వలన ఫిరంగ డేశముల అంగ సంపర్కము వలన దీనికి ఫిరంగ వా 

అని పేరు.కీ ఈ వ్యాధి వర్ణన సిఫిలిస్తో చాలావరకు పోలియున్నవి. ఆధునిక 

కూడా Syphilis ను (ఫెంచి పాక్స్ (F rcnch Pox) అను పేరుతో వ్యవహ: 

సాయం దీనికి గంధరోగము ఆను పర్యాయము రూడా రఅదు.2 

నిదానము : ఈ వ్యాధి తకఈలవాఏ ద్వారా ఇతరులకు అంగసంపర్శ%మువఅన: 

సంభోగం వలన సం తమిస్తైఏద. ఇవి ఆగపమురము, దోషముల లతలువము,. 

తదనంతరము కలుగుతాయి. భావమ శుడు దీనికి సంప్రాప్త పూర్వరూపములు 

సామాన్య లక్షణములు వర్హించక భఖేధములు, బేధానుసార లక్షణములు మాతషే 

వరించెను. 
ఓం 

బేధములు ; ఫిరంగ వ్యాధి మూడు విధములుండును, అని. 

1, వాహ్యూమ 8 

క అభ్యంతరము 

3, బదాఘోూఖో ఫ్యంతరముే 
ము 

౮ జ ఇచ ది ఉల ol హా 

1, ఫిరంగ సంచా త దె వాహుర్యనె వ యద్బబుత్ 
Fane 

an) 
oo తస్యాత్శిరొంగ రుతు, 

[| ల | జ నై లల 
2 గందరోగ సిరంగా ఒ యుంజకాయలె దహినాం[ధుపదు 

ఫరంగిక్యాంగ సంస గ రంగిణూః (పసంగతః 

వ్యాధిరోగంత ల్హ్యుష వాలా మ్మ తిసం (రమణ 

వేం పరంగా: వివధ బాహ్య; సకం షత | ధా 
Ua] వా ప్ర . mm fra జి i వి శ - 

మిరు రూడి నస్రు వ. ప్రవ చపా న. సు కమాన్. er ad సల 

నె 
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భేదానుసార లక్షణములు : బాహ్యా పిఏ ంగముఎ- పో ఎటము నుందు వలె 

బొబ్బలు కలుగును. నొప్పి తక్కువగా యుండును. వపగివినపడు మామూలు 

ల 

పణము వశరె చికిత్సించిన సులభముగా శమించును. 

అభ్యంతర ఫిరంగము : సంధిగతమై ఆమవాతము వర వేదనతో గూడిన 

వాపు గలుగును ఇవి కష్ట సాధ్యము. 

బాహ్యభ్యంతరజము : పైన ఇపబటిన రెండు వెిధమువైన ఫిరంగ 

లక్షణములతో కూడియుండును.! 

ఫెరంగ ఉపదవములు 

కార్భ్యము బలక్షయమ్ము నాసాభంగము అగ్ని మాంద్యము అస్టిళోష్క 

అసి వ[కత్వము--ఇవి ఖిరంగ ఉప దవములుగా నుండును.* 
(౯ 

ఫిరంగ సాధ్యాఒసాధ్యత 

దాహ్య ఫిరంగ రోగము నూతనముగా నుండి ఉప[దపములు వేకండా 

యున్నచో సాధ్యముగా నుండును. 

ఆభ్యంతర ఫిరంగ రోగము కృ(చ్చ సాధ్యమును పొండినన్కు కీణించిన 
వానికి ఉప దవములతో కూడి శరీరమంతయు  వ్యాపించినను అసాధ్యముగా 

నుండును 3 

1, తత బాహ్యా ఫిరంగ సోదికనోట సచ్చ ళా ఒల్యారుర్" 

స్పుటితో (వణవ వై వద్యుః సాశుసాధ్యో ఇతిసన్మతః 

2 కొర్భ్యం బలక్షయోసాసాభింగో వహ్నూశ్చ మందతా అది శోషోఒసీవ 

గో మీ శ్ ji ళో ఖై అడ శ ఉర [కత్వం ఖిరం పదవా అ (ధా౭|[వ, ఉప 

ఏం బహిర్భవో భ వేత్చాధ్యో సఏనోసరుప దవ; 

ఆభ్యంతరస్తు క పషేనసాధ్యస్స్యాదయమామయః 

a ' నీ ఇవీ స్ వ్ దాని గీ బో త యు ల ఖై 

బహిరంతర్భృన చటం ఉణస్యోప।ద “వై యుగ 8 

ON ay ఛా ము జా nm చా ఎ జస లో క్ లో 7 ల 

వ్యా హావ్యాధిరనాధ్యడయ మిత్యాము వ్య్మనయిుః పురా (భాషను ఉప 
క Ww 
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ఫిరంగ వ్యాధి ఆధునిక వైద్య మందలి సిఫిరిస్ను తుల్యముగా నుండును, 

_బిపోనిమా పాలిడమ్ అనబడు లేతరంగులో ఉండు కీటాణుపు ఈ వ్యాధి 

కారణము. ఈ కీటాణువు పొడప్పుగా దారము. రంగులు చుట్టుకొన్నట్లు 2 నుండి 

12 రంగులతో కూడి మొదలు చివర మొ, తము సూటిగా ఉంటుంది. 

వ్యాప్త లేశ సం కమణము 

(పత్యక్షముగా-వ్యాధి కలవారినుండి మరొకరికి సంభోగము వలనగాని 

తల్లిదం[డుల నుండీ సంతానౌనికి గాని సాధారణంగా సం|కమిస్తుంది. (పాధమక 

వ్వితీయావస్ట (వణములతో ఆరోగ్యవంతుని _ గీరుకుపోయిన చర్మమునకు 

సంపర్కము జరిగిన పుడు సంక్రమించే అవకాశంఉంచి పుట్టుకతో వాళ్టిధి 

కలిగిన శివులలో సంబంధము వీని వలన వ్యాధి [పత్యతముగా సం|క్రమించును 

పరోక్షముగా వ్యాధి కలవారు వాడిన కప్పులు, పెట్టు, స్పూన్లు టవలు, రుమాలు 

'మొ॥ వాటి ద్వారా కొద్దికాలం వ్యాపించే అవకాశం వుంది, తరువాత కీటాణువులు 

నశిస్తాయి. 

వ్యాధి కలవారికి వాడిన సూదులు మొదసై నవాటితో టీరాలు వేయటం 

ద్యారా పరోకంగా వ్యాధి సం కమింపపచ్చు. 

మొదటి రెండు దశలరోనే సం కామిక స్వథభావమధికముగాను ఉంటుండి, 

5 సం॥ దాటాకా సం, కామికత చాల స్యల్పము. 

వ్యాధ్యాంతర్షత కాలము : 10 నుంచి 90 రోజులు. 

సామాజిక కారణములు : 

వ్యభిచారము, మద్యపానమ్ము బహు భార్యొాత్వమ్యు కుటుంబ నియం(తఖా 

పద్దతులు స్వంత వె ద్యము వలసలు సిగ్గు నరియెన చికిత్సాలోనము. ఇల 
ధి 3 యా ౨ 1. షు 

థి 
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సిఫిలిస్ భేదములు : రెండు విధములు 

1) పుట్టుకతొ వచ్చినది 2) తరాత్వ సం కమంచినది తర్వాత సంక 
మణగౌలము సాధారణముగా 21 రోజులు కాని 10.90 రోజులుకూ డాఉండ 
వచ్చును, దీనిని మూడు అవస్థలుగా విభజింపవచ్చు. 

(పాధమికా వస: 
® 

భావమ్మశుడు చెప్పిన భాహ్య బేధముగా తలంపవచ్చు. దీనిలో స్టానిక 
లక్షణములు మా(తమే ఉంటాయి. సాధారణంగా 3 వారాల తర్వాత శిశ్నం పె 

బొబ్బ ఏర్పడుతుంది. ఇది (పారంభంలో చక్కగా ఎత్తుగా బాధారహితంగా 
వుండి (క్రమంగా పెద్దదె పగిలి పుండు పడి అది గట్టగాను (1966422666, 
గుండంగాను ఉండి స్వల్ప సావముతో కూడి ఉంటుంది, 

ఇది సాధారణంగా ఒకే పుండు ఉంటుంది. నంభోగంద్వారా సాధారణంగా 

సం క్రమించటం వలన |వణం మగవారిలో శిశ్నా[గ చర్మం లోవల (Prepuce) 
శిశ్నమణి పైన (Clans) ఆడవారిలో బృహుద్భగోష్టముల పె (Labio mgora 

Vulv2), గర్భాశయ కంఠ భాగమున (Cervix) కలుగుతాయి. 

ఒకొక్కసారి ఇతర స్థలాలలో గూడ (వణ మేర్ప్చడవచ్చు. ఉదా : 
పెదవ్వి వేలు 

ఒకటి రెండు వారాల తరువాత సమీపస్ట లసీకా గం౦ధులు గజ్జలలో ఇవి 

వాచి గట్టగా తగులుతాయి, 

అవి ఎమి పెద్ద మచ్చ మిగలకుండా గాని కొది మచ్చుతోకాని మాని 
రు 

ఫోతాయిం 

ప ఉల్ శ 4 స్ట టె ల జి సీ జే నా హా లో మై ణా చో టంట (పనమాఎస్టల అసత పంక్షద్వారా వాశర్న్ రియాం న్ పాబీటివ్ పసుంది, ఆజ 
చి అట 
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ద్వితీయావస్త : 
@ 

(వణము కన్పించిన 3-6 వారముల తర్వాత (4.12 వారాల ప్రారంభం 
నుంచ్చి సార్వదేహిక లక్షణాలేర్పడతాయి. 

1) దద్దురులు అనేక రకాలుగా ఉండేవి ఏమా (తం దురద లేనివి ఇరు 

పార్శ్వములలో కన్పిస్తాయి. ఇవి 6 వారల్లో శమిస్తాయి కాని ఎరటి మచ్చలు 

ఉంటాయి, 

2) నోటిపూత, మింగేటప్పుడు నొప్పి, గొంతు బొంగురు పోవుట, 

3) సేష్మకకలల పె [వణముల్కు న త్తగుల్లనడిచిన చిహ్నాములాంటి (వణ 
ap) de ఇ ౧౧ 

ములు పెదవుల గౌ౦ం3115 గొంతులో ఏర్పడతాయి. ఇదే విధంగా పెదవుల 

సందులలో కూడా ఏర్పడతాయి. 

4) లసీక్రా (గంధులు గట్టిగా వావు కగ్షిఉంటాయి. ఈ వాపు నెలల తరబడి 

వుంటుంది. 

5్ర పులిపిరులు వంటివి (COndycomate) శేష్మక కలపై ఏర్పడ 

తాయి. వాటిలో బీవాణువులుంటాయిః 

6) మందజ్యరము కాళ్ళు చేతులు పీకడం. 

7) బరువుతగ్గుట, అగ్నిమాంద్యము పాలు మాలిక. 

8) రాతిపూట వేదనతొ కూడిన సంధి శోధ యకృ్ళరత్ ,ప్లీహమ్ము తై రాడ్ల 

వాప్కు వెం(టుకలు రాలిపోవుట గోళ్ళకుదుళ్ళవాపు, 

ఇవన్నీ మరలమరల వస్తూ ఉండటం జరుగుతుంది. 

జీరావస | 
ణొ్ధ 

ద్వితీయ దశానంతరం చికిత్స చేయించుకొనని పెద్దవారిలో పరిణామౌలిలా 

వుంటాయి, 
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1) వ వంతు వారికి లక్షణాలు వుండవు కౌని వానర్ మాన్ రియాక్షన 

పాజిటివ్ వుంటుంది. 

2) మరొక 3వ వంతువారిలో ఈ రియాక్షన్ చివరన నెగిటివ్ అవు 

తుంది, 

3) ఆరవవంతు వారిలో (TEeitiary) లక్షణాలు కలిగి వెంటనే 

శమిసాయి. 

4) ఆరవవంతువాడి శరీరమందలి అన్ని స్థానాలు దీని (పభావానికి 

లోనవుతాయి. 

మొదటి 2 (గూపులను లీన ఫిరంగ మనవచ్చును. ఎవరికి ఇది లీనముగా 

పరిణమిస్తుందో ఎవవికి తీవ ఉప్మదవాలను కలిగిస్తుందో చెప్పలేము. Blood 

reaction negative గా మారే నారో ఉపదవాలు స్వల్పం, 

వాళ్టధి తీ(వత్క సంక్రమణ కాలము, మొదలై నవి పెక్కు. యితర విష 

హల పె ఆధారపడి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ముఖ్యముగా అలవాట్లువయస్సు; 

షట (న _త్వ్వమ్బు, వృత్తి, ఉత్పన్న వ్యాధులు (కయ, వృక్క? "ధ), (సాధ 

టుకా వసలో తగిన చికిళ్స చేయిసే ఈ వ్యాధి అంతగా బాధింపదు, 
ణి అట! 

సాడీమండలం వ్యాధులు అధికంగా బాధించే అవకాళంఉం౦ది, 

తృతీయావస్ట లక్షణాలు కొన్ని నెలల తరువాత గాని సంవత్సరాల తరు 

వాత గాని ఏర్పడుతాయి, ముఖ్యపరిణామాలు ఈ (కింది విధంగా ఉంటాయి. 

చర్మంపై రకరకాలుగా దద్దురుల్కు పుండ్లు పడతాయి. తెల్పని సావం 

గలుగుతుంది. పుండ్లు బాగాలోతుగా వుంటాయి. నీరు, గొంతులో శ్లేష్మిక 
కీలతో, చర్మము, యకృత్స్ ప్లీహము కోప్టాంగాలు హృదయం, పుష్పుసాలు 

మొ॥ మర్యఫ్థానాల్చు ఎముకలు వీటిల్లో (గంధుబు ఏర్పడతాయి (8 ranule}, 
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నాశావంశపు _(గంధుఐవల్ల నాసాంభంగం, తాొలుదారణం కలుగుతాయి. మస్తి 

సష్కం౦ం సుషుమ్నాలలో _గంధులవలన పక్షవాతం పంగుత్వం, కలుగుతాయి; 

నాడుల గమ్మావల్ల వినికిడి చూపు నశిస్తాయి. ర_క్రవోహినీ కుడ్యములు మందంకావ 

టం వలన రక్తపోటు కలుగుతుంది, 

హృదయాన్ని ఆ్మశయించినపుడు బృ హద్దమమని వీనిలోలను రాజమ్మ 

ఏర్పడవచ్చు. మెదడులో ర_క్తనాళాలువాచి అవరోధం ఏర్పడవచ్చు. నాడీ 

మండలాన్ని ఆశయి స్తే 0. 0స ॥ తరువాత (Takesdorsalis) (ఫిరంగీ 

ఖుంజత G-P.1._ (సర్వా-గఘాళయు క్ర ఉన్మాద) లేక రెండుగాని రావచ్చు. 

సరిగా చికిత్స జరగని జీర్ణవ్యాధులలో (cachestia) దౌర్భల్యం ఓజోహోని కలిగి 

మరణం సంభవించవచ్చును, 

రోగనిరయం : 
ము 

హంపేరయన్ కాంక్ర్ నుండి హెర్పెస్ జెనిటాలిస్నుంచి వేరుచేయవలసి 

వుంటుంది ఇ "దులో గుల్లలు గుంపుగా ఉంటాయి. గజితో పోలికవున్నప్పటికి 

గజ్జి కురుపులు శరీరంలో ఇతర భాగాలల్లా గూడా ఉంటాయి. ఉపదంశజ [వణం 

అలా ఉండదు. 5016 5026 లో నెప్పి ఎమ్కవ [వణ౦లోతుగా వుంటుంది. 

అంచులు మెత్తగా తక్కువ లోతులో ఉంటాయి. కీటాణువును మె[కోస్కోపును 

ఉపయోగించి గుర్తించి తద్వార రోగాన్ని నిర్జారింపవచ్చును. వానర్మౌన్ కాన్ 

పరీక్షలు కూడా సహకరిస్తాయి 

ఇవీ 620 లా కన్చించిన పదిరోజుల తరువాత నుండి ద్వితీయావస్థ 

వరకు కనిస్తూనే ఉంటాయి. కొని అంతిమావస్సలో ఈ పరీక్షలు రోగ నిర్దారణ 

కుషకరించకగేవచ్చు. 0.5.2 (మస్తిష్క (దవము) పరీక్షద్వారా మాగతమే 

నాడీమండలా శిత ఫిరంగము గు_ర్జింవగలరు, ఫిరంగజనిత ఉపదంశజనిత (వణ 

భేదకలింగములు (కింద ఇవ్వబడినవి, 
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ఫిరంగజ (5991119) ఉపదంశజ (Chancroid) 

1 మైధునానంతరం (వణం 3వ వారంలో | 3, 4వ రోజుల్లో ఎర్చడుతుంది. 

ఏర్పడుతుంది. 

న ఒక్క యే (వణ మేర్చడుతుంది. | అనేక [వణాలు ఉంటాయి. 

(వణములు కఠినముగా ఉండును, మృదువుగా ఉండును. 

ఓ, లసీక్కా (సావం దాహం ఉంటాయి... | దాహముంటుఎది రక్రపూయ నామ 

ఉండును, 

ప ఉబ్బెత్తుగా గాని ఖచ్చితంగ గాని | (వణం ఉబెత్తుగా స్పష్టంగా 

ఉండవు. ఉంటుంది 

1 బాధ ఉండదు | వేదనాధిక్యత ఉండును, 

పిరంగ చికిత్స 

గస కర్పూరము (భా, పం): 

ఊర్హ్వపాతన విధితో తయారుచేసిన రస కర్పూరము 30 మి.[గా. గోధుమ 

"ఎడితో పొదిగి లవంగ చూర్తముతో పొర్లించి దంతములకు తగలకుండా 

సంగాలి. తేదుపరి తాంబూలము సేవించవలెను. దినిని సేవించునపుడు లవణ 

మ్ల పదాత్తేయులు ప్యతశాకములు, [శమ ఆతపసేవన మార్గగమనము సంభోగము 

ఎనిని వర్షింపవ లెను. 

రసకర్ఫూరాదివటి, తుల్చాదిన టి, మొదలగు రస కర్పూరయు క్త యోగము 

లను గూడా ఆవశ్యకతానుసారము (పయోగింపన లెను. 

(పాధమికావస్టలో ఈ రస కర్చూర యోగాలు మంచి గుణమిచ్చును. 

వీనిని ఇచ్చునపుడు పై చెప్పబడిన పత్ట్యాన్ని విధిగా పాటించాలి. 

ఈ బొషధములిచ్చునపుడు ముఖ్యంగా పొరడ భస్మం ఇచ్చునపుడు వమన 

విరేననములై నప్పటికిని ఫరవాలేదు. దంతపూయము ఉన్నవారికి ఈ బొషధము 

లివ్వరాదు. ఘృతము బాగా సెవించాలి. చప్పిడిరొ వై, పెసరపప్పు వాడాలి. ఉప్పు 

కారము పులుపు వన్దించాలి. 
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వ్యాధి హరణ రసము (రఈ,సా,సంలే ఫి 

శ్ వాన్ అ చీ అన లన ట్ , = 60 మి. [గాం శేం0మి.! ur నన నూకస దర పి తగవు వ మలిన C3 
ష్ ల ని wan oe ఇల వ వ we” a = జనిత ర క్ర వికారములు స )ధివొతము్యు వర్జుము నానా పతా నావ మంటు 

సా 

మొ॥నవి శమించును, 

అమీర రసము (స, భే. మృ 60 మగా, 410 మా, 
le 

అనో కై టో జో ల న ల జల ఎ | గ్గ బలే ం 4 ఉపదంశ జనిత ర కమాంసా ప పస (ద సము అరుం శం చును, ములో Mm |. 

స మ వలో గ మగా జూ ఇని మం జ 
మెన బేర్త ఉ 3 ఖి ప్తె ముక క్క చల స్స గ న్ చు శు ప గన లో క్ ప్ర నాన 

మనో వికారములు, సంధి వికృతుల3దు ముది గుణా 

రసము (ర.తం) 501293 ఎ... నేతితో & 

౯2 

Swi 

అన్ని అవస్థలలో ఉపయో గ్యవ 

కేనరాదివటి (ర, కం) 

బీర్ల ఉపదంశజ వాడ వా? ధులు త్వగ్విరా న్ ములఅందమపయూోా గాము, 

మల్ల సింధూరము (ర,తం) : 3౨౮0-60 మ.,గా. లేక నుల భస్మం :0- 
ల గ. 

60 మి.|గా. మల్లాదివట్సి లేక ఉపద శనూర్య--వి ముఖ్యంగా. జీరాననలో 
“ భం చు 

బాగుగా పని చేయును, 

తాళక భస్మము (రంతం,సార]) 

శ 
రజీ జ లో ఖో 

శ్రర ఉరి 4 న న 
[పథమౌవస్థ తదుపరి ధాతువుల వో లీసమె కణ మూ 

$l లక్ 
పుడు ఫిరంగమునందు తాళకభస్మము శేషః 

య 

రస కద్చూర మి శ్రకయోగములు నూళన ఉపదఎళముసంమ్ము. | పధమా 
వస్థయందు, మంచి గుణకారులుగా నుండును, 

రౌ, (3) 29 
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(పధమావస్థ్ర, ద్వితీయావస్థలలో (తిపుర భైరవి రసము (శేష్టమైనది. 

తృతీయావస్సలో మల కల్పములు, అష్ట మూరి రసాయన్వ  మల్ఫ్ప సింధూ 

రము మొదలగునవి (పయోగింపవరెను. 

శూక దోషము 

భాకముి అనగా లింగముయొక్క. పరిణామమును వృద్దిచేయు కొషధము 

అని అరము. 
ళా 

అతి (పాచీన కాలమునుండియు. శిశ్నమును వృద్ధి చెందింపవ కనను 

తలంపుతో కొన్ని బొషధములను పైన మర్షించుట, అను విధానము ఆచరణలో 

నున్నది. 

వాత్సాయన కామసూూతాది (గంధములందును వైద్య [గంధములందును 

లింగ వృద్ధి కరములగు యోగముల వర్షన కనిించును. 

కొన్ని యోగములందు తీక్షమెన [దవ్యములు జలమునందు ఉత్సన్న మగు 
కూకము అనబడు విషపూరిత |పాణులు వీని సంయోగముండుటచేత ఈ యోగ 

ములకు శూరములను పేరు కలుగుట, వీటి అనుచితోపయోగము అనేక స్టానికమైన 

(వణ (పదాహాదులను లింగము కలిగించుటకు కారణనుగుటచే ఈ వ్యాధులకు 

శూక దోషములను పేరు కలిగను. 

వాత్సాయనో క్ర యోగము ఉదాహరణముగా [కింద ఇవ్వబడినది 
భల్లాతకము, జలకూరమ్ము కమల పష్మతములుు సై ౦ధవ లవణము---వీనిని అంత 
దూమభస్య్మముచేసి పక్వ బృహతీ ఫలరసముతో నూరి మహిషవిట్తో శుభము 
చేసిన శిశ్నము పై లేపనము చేసిన శిశ్నము స్లూలముగను పొడవుగను దృఢము 
గను అగును.! 

1. మాధవనిదాన 43/1 పై మధుకోశ వ్యాఖ్య 
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శూక దోష భేదములు 

అనుచిత లింగవర్దక యోగముల (పయోగముచే కలుగు వ్యాధులు వదు 

నెనిమిది విధములుగా పేర్కొనబడినవి. 

అవి ఏ 1. సర్షపిక్క 2. అషీలిక 3. గధితము 4. కుమ్బీకము 

5, అలజీ 6. మృదితము 7. సమ్మూఢ పిడక 6. అవమన్ధము 9, పుష్క 

రికము 10. స్పర్మ్శాహాని 11, ఉత్తమా 12. శతపోనకము 13. త్వక్సాకము 

14. శోణితార్చుదము 15, మౌంసార్చుదము 16. మాంసపాకము 17, విదధి 

18. తిలకాలకము. 

వాగ్భటుడు ఈ వ్యాధులను గుహ్య రోగములందు చేర్చెను. చరకుడు 

(పవత్యేకముగా వర్గింపక వీనిలో కొన్నింటిని అర్భ, ఉపదంశాది [సకరణములందు 

సూచించెను, 

నర్షపికా లక్షణము : 

మే[ఢవృద్ధి చేయుటకు శూక సంబంధమైన జొషధమును శాస్త్రవిరుద్దముగా 

పమువ లె సన్నవిగాఉండు పిడకములను కలిగించును. అటువంటి దానిని 

అ(పశ_స్తములై న విషమములై న శూకములతో కూడిన జొషధములను 

1, ను.నీ, 14/3 

2 గొ రసరపసంసానా శూకదుర్భుగ్న "హేతుకా 
ల్ని @ 

9 వ అరక అం పిడకా శ్రీషా్యవాతాభ్యాం జైయా సర్షపికా తు సొ (సు, ని, 14/1) 



పులు కలిగినచో కొంభి అను శూకదోషమని తెవియవ ఎను. ఇది ఆధికమున 

వ అగో, 

అలజీ లక్షణము : 

(పమేహ పిడకా నిదానమున చెప్పబడిన అలజీ లక్షణములతో గూడి 

వుండునది, అలజి అను శూక దోషమని తెలియవలెను. అనగా కొంచెము ర్త 

వర్షముకలిగి 'శ్వేతవర్షములో వుండు పొక్కులు కలిగినది అలజి అగ అర్దము] 

మృదితము మరియు సంమూఢ పిదకొ లక్షణము ; 

నూకలేపమును చేసిన పిదప శిశ్నమును అదిరముగా వన్ వేయు” వలన 

వాపు కలిగినచో అది మృడికమని తెలియవరెను. ఇది వాత [ప్రకోవనముచే క 

గును, మరియు శూకలేవనము చేసిన తరువాత రెండు చెటులతో శిశ్నమును 

1. _కఠినా విషమైర్చ్భుగ్నైర్వాయునాఒప్పలికా భవేత్ 

నూ కై ర్యత్చూూరిత్ తం శ శ్వద్గ్యంధితం నామ తఠత్క_ఫాత్ (సుం న 14/5) 

ho లో ౧౮ ళా య ర కృపి్వొర్దా జామృవాస్థినిభా౭౬. శుభా (సు.ని. 14/6) 

యన్న 
జా_న్హ్వలజీం ఏ దాళద ద్యధా(పో రా కొం విచకతణః (నుని. 14/7) 



అధితముణా నలిపిన ఎఏవల  ముఖమువేని కునుప్పు కలుగును, దీనిని సంమూఢ 
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4ర్శ4 కాయచికిత్స 

ఉత్తమా అకమణము : 

అనేకసార్లు ళూకలేపనము చేయుటవలన ర క్రపితృములు [పకుపిఠమ్ములె 

ముద్గములవర్వు మాషలవలె ఉండీ రక్తవర్హ మైన పిడకమును కలిగించును. ఈ 

వ్యాధి ఉత్తమ అను శూకదోషము. 

శతపోనక లతణము : 

నూకబేపసనము అధికముగా చేయుటచే వాతర_క్రములు (పకుపితమయిన 

శిశ్నమునందు సూక్ష్మఛిదనులు కలిగించును. దీనివలన మే[థము చిన్నాభిన్న 

ముగా ఉండును. ఈ వ్యాధియందు జర్లెడవలె అనేక ఛిదములు కలిగియుండుటచే 

ములు భారలేపమువలన (పకోపించి శిశ్నము పెగల త్వక్ను 

పుండువలె చేయును. దానివలన జ్వరము, మంటకలుగును. దీనిని ర పకక 

మను శూకదోషమని వచించెదరు.3 స్నుళుతుడు దీనిని పి_త్తర క్తజమని వర్షిం 

నూంనార్చుద లష్షణము; 

సూకలేపము చేసిన తరువాత మాంసము అభిఘాతముచే దూషితమై శిశ్నము 

1. ముద్దమాషోవమా రక్తార _క్రపితోచ్భవా తు యా 

వ్యాధిరేషోత్తమా నామ జకాజీర్లనిమిత్శః (మా.ని. 18/8) 

2, భిదిరణుముఖై ర్షింగం చితం యస్య సమన్నత; 

er యో An pe! వాత శొణ్కజ్ వ్యాధిస్స క్ష యశ్శత పోనకః (మాని, 48/5) 

ఏ... జాళఠపిత్శకృతో డైయస్స్యక్నాకో జ్వరదాహక్ళతొ (మా.ని. 18/10) 



శూక దోష [పకరణము 455 

నందు అర్బుదములను కలిగించిన ఎడల మాంసారుదమను హశదోషమని 

తెలియవలెను. 

మాంనపాక లకణము : 

శూరలేపముచేత శిశ్న పదేశ మందలి మాంసము [కుళ్ళి నానాటికి మాడి 

పోవును. వాతపిత్స, కఫాడిడదోషములచేత జనించువేదన, దాహము మొదలగు 

నవి కలిగినయెడల అది మాంసపాకమని చెప్పబడును. ఈ వ్యాధి దోషము 

లన్నింటివలన కలుగును.2 అనగా సన్నిపాతజనితము, 

శోఢితార్చుద లక్షణము ; 

ర కవరములు, కృషనరములు కొది కొదిగా రరిగిన పిడకములు శిశ్న 
=) ఓ 0 ఓ ఇ 

మున కలిగి (వణము ఏర్పడినచోట మిక్కిలి త్మీవమయిన వేదన కలిగినచో అది 

రకా ర్చుదమని చెప్పబడును.3 

విదధి లవణము : 

భాకలేపముచేక సన్నిపాఠతముచే జనించు. విిదధియొర్కూ లక్షణములు 

కలిగి శశ్నమున కురుపు నచ్చినచో వి|చధి అను బారదోషనని తెరియవాను, 

ఇచట అనేక విధములయిన వర్ణములను, సేదనలను, [సావమును కరిగి ఉన్న 

తమై విషమముగా పాకము పొందినది సన్నిపాతజ వి|చధి అని అర్హము. 

ఇ వాని ? గో, ఇలగే జ (గా జు. శ క్ష . 

1. మాంసదో షణ దాసీయావద వు మూాంనసంభపద (మాని. 48/11 

శ అష ల జ జ ల 7 వావ 

2. సరన యన ౫మాంనాది యసనన సరా శ్చ ఎదనొ 
రు స్త bs దు 

ఓ జీ ల్ గై జొ డ్ (లి తా 
వ సాన ల క్ చ్ గో అర్య కళ స్ట స్త్ అర్య f 12 WM Ses ళు ప్రా qo yO భీష్మ [యా ని. £5 /12)y 

ణితార్భు చమ (మానని, 48/1.) 

4 విజఢిం సని పారేన యథో రమితి నిర్దిశేత (మాని. 48/13) 
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శూకదోష విశేష చికిత్సలు 

సర్షపికా చికిత్స :- 

ఛస్రముచే లేఖనముచేసి కషాయరసముగల చూర్తములతో అవచూర్లనము 

చేయవ3ను. తదుపరి కషాయరన |దవ్యసిద్ధతై లము (పయోగించి రోపణము 

కలిగించవరను', 

అషీలికా చికిత్స :- 
శ 

జలొకలచే (గంధిభాగమునందు రక్తమోత్షణము చేయింపవల యును. 

దీనివలన శమింపనిచో శ్లేష్మ[గంధివలె శోధన ఛేదనాది చికిత్సలు చేయ 

వలయును.?2 

(గధిత చికిత్స :- 

నాడీ స్వేదముచే మాటిమాటికి స్వేదనము చేయింపవలయును. సుఖోష్టమె 

స్నిగ్రముగనుండు ఉపనాహములతో కట్టుకట్టవలయును. 3 
ఢి బట 

1, ఏ. సంలిఖ్య సరపీం సమ్యుక్క_షాయైరవచూ ర్హయత్ 

(సుం చి. 21/3) 

11) అ, హృ. 34/8 

2. 1) అప్టలికాంజలౌకో భిర్షా్యహయేత్కుశలో భిషక్ తథా చా పశామ్య న్తీం 

కఫ|గంధీ వదుద్దరేత్ (సు చి* 21/4) 

1) అం హృం ఊఉ. 34/14 

3+ "స్వేద మెద్దంధితం శశ నా డీ'స్వేదేన బుదిమా ౯ 
© 

రుపనా హైశ్ళ సుస్ని గ్రైరుపనాహయేత్ (సంచి. 21/5) 

a 
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కుంభధికా చికిత్స శ 

ఆమావస్టలోనున్న ర _క్రమోక్షణము చేయింవవరెను.  వక్వావస్థలో 

ఉన్నచో ఛేదనముచేసి దోషమును పీడించి తీసి వేయవంను. శోధన క్వాథములతో 

(పక్షాళన చేయవను, 

తిస్లుకాది తై లము లేక (తిఫలాది తై లముతో రోషణము చేయించవ౮ను.' 

అలజీ చికిత్స ర్ 

అపష్టలికాయందు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవ౮ను. ర క్తమోక్షణానంత 

రము కషాయములచే సేచన చేయవాను 2 

మృదిత చికిత్స 5 

బలాతై లముచే సుథోష్టపరి'షెకము చేయవ౮ను. మభురగణ (ద్రవ్యము 

లతో ఘృతముచేర్చి సుభోష్టోవనాహము చేయవలెను.3 

1, i} కుంచికాయాం హర్మ్యద_క్తం పకాయాం ళోధిల్మేవణే 

(అ. హః డ్ 34/ 10) 

ii) ఇఅంఇరాం పొకమాపన్నాం భి న్యాచ్చుద్దాం తు చోపయేత 

తె లేన (తిఫలా లో ధతిస్గుకా[ మాత కేనతు (సుచి. 21/6. 

2. ప) (గహయిత్వా జలౌకోభిరలజీం సేచయే త్తకః కషామైస్తెమ సిద్ధం ౪ 

తైల రోవణమిష్యలే (సుః చిం 21/7; 

iiy అ. హృం* ఉం 34 

3. ఫే బలాతై లేన కో షేన మృదితం పరిషేచయేత్ 

we CT nt వం ననే వచనా ఘు TE ( 3 ఫరై సృర్పిషా స్నెగ్రి స్క్సువ్టుదుపనాహ యం నుంచి 21/8 
GG. 
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శోణితార్భుద చికిత్స :- 

రక్తవిదధివతె చికిత్సింపవపను, దోష అవస్థానుసారము కషాయములు, 

కల్కి ములు ఘృతము త్రై లము చూర్ణము, రస్మకియాదులతో ళోధన రోపణా 

దులు ఆయా దోషహర ఘృతపానములు చేయింపవ ను! 

మాంసనార్చుద్క మాంనపాకాదుల చికిత్స :- 

మొంసార్బుదము, మాంసపాకమ్ము వి(దధి, తిలకాలకము ఈ నాలుగును 

(పత్యాఖ్యేయములని రోగికి లేక రోగిబంధువులక్కు చెప్పి త త్రదనుసార' చికిత్సలు 
శోణితార్చుదమునందు చెప్పిన విధిననుసరించియు సామాన్య శూకదోష చికిత్సా 
విధిననుసరించియ్హు ఈ [కింది చికిత్సలలోను చికిత్సింపవరెను2. 

పూంసాద్బిదమునందు సద్యో వజ్యోక్త చికిత్సలుచేయుచు (త్రిఫలా క్వాళ 
ముతొ గుగ్గులును సెవింపచేయవ ను. 

మాంనపొకమునందు వటాది గణ[దవ్య క్వాఖచూర కల్కములతో సేక్క 
ప 

ఉద్దలన లేపాదులచే ఉపచరింపవ3ను. 

పవ్మిదధియందు రక్తవిదధియుదు చెప్పబడిన చికిత్సలు చేయవ-ను. 
నరుణాది గణక్వాథమును పానమునకు [పణ (పక్షాళనమునకు ఉపయోగించుట 
హాతకరముగా నుండును. 

io రక్తవి|దధివచ్యాపి [కియాళోణితదేఒర్చుదే కషాయకల్క_సర్పీ౨షి తే లం 

చూర్ణం రస కియా శోధనం రోపణంచైవ వీక్యవీక్ష్యావచారయేత్ొ 

యథాస్వం సర్పిషః పానం పధ్యంచాపి విశేచనమ్ 

(సు.చి. 21/1516) 

2.  అర్బుదమ్మాంసపాకంచ విదధం తిలకాలకమ్ 
(పక్యాఖ్యేయ _పమర్వీత భిషక్సమ్యకృతి కియామ్ (సుచి. 21/17) 
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తిలకాలకమునందు బేఖనముచేసి సదో్య[వణోర్త (కియలచే ఉపచరింప 

వెను, 1 

1 _ మౌంసార్భుదే పకుర్వీత (క్రియాం సధ్యోవణోదితామ్ (తిఫలాం 

గుగ్గు: ఏం చాపి విశేషణావచారయేత్ మాంసపాకే వటాధ్యస్య గణస్య 

విధివత్క్బృ తైః కషాయచూర్లకలై ,శ్చ సేకోదధూలనలేషనమ్ విదధా 

విధివడ్ కార్యం రక్తవి[ధధి భేషజమ్ వరుణాదికషాయస్య పాన పక్షాళనే 

హితే తిలకాలం సముల్లి ఖ్య కురేణం లఘుపాణినా బిషజా౬యా[త 

క_ర్రవ్యః సధ్యోవణవిధిర్మతః (జై-ర. 53/14.17) 



ళీ చో ఇల్ ల్ స్టే! కశ క్ షో 

x3 ga గ ar er a కూట PN టం నో 

ఇతో. 

ల్ జే లీ జోల లో టో ల 
మనస్సుసుతరిం ని ని మానన రోగవాులను గురించి కారక దశముసందు అతి 

G / జో న క లో కే ఉం శీ po లో మం అర జో i జ్ ఇల్ల 

“గాచీస కాలము నుండియు అవగాహాన యున్న పదముల సరాణనురల పలస 
షే భార 

"ల స్త యు చు స్నచి 3 

ఇ లా అ కు జ ఇ Wu "a 

మనస్సు చాపి కర, ముక యు గటు ది సు సుులింళలి దొ రసికులు ara సలి సర 

అలాకాక ల Ian ఇ ఇ (al గా 

సాదులు, యాగులు తూదుభుఠ్ కషము సు చర్చించర. 

శంకరా చార్యులు తమ భాష్యమునందు “హృద్ విద్యా" అను పదమును 

బూాత్తీరి భంకరాచాయ్యలవా కాలమున: చ మానసరోగ నిపుణులు (పల్యేరముగా ముగా 

సండి రనియు *మానన రోగ విజ్ఞానమునము' ళ్ హృద్ విద్య" * సంశేతమనియు 

" ఎందరి ఆభి|పొయము 

భూత విద్య అను ఆయుర్వేద జింగము ఊనా్మద అపన్మారిముల౧దలి 

ఎగంతుక కారణజన్యము అగు భూతోన్మాదాదులకు సన్నిహిత సంబంధము 

కలిగి యున్నది, 

మనస్సు యొక్క నిరు 

కళ ఇ sa న 9 
మనః (మన్యలే బుద్ధ్యలేఒ౬నే నేతి ) 

అను శబ్దకల్స|దుమ ఉత్పత్తి ననుసరించి మననము చేయుటకు జ్ఞానము దె 
ష్ 

నక కారణమైనది మనస్సు, 

Ex a ర్ట మనస్సు లేసిదే జ్ఞానము కలుగదు. అందుచేత జ్ఞానము కలుగకు" 

కలుగుటయు నునస్సునకు లతక్షణముగా చెప్పబడినది. మనస్సు యొక 
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సంబంధము లేక ఆత్మ ఇం[దియముల్పు ఇం, ద్రయార్థములకు సంబ -ధము కలిగి 

యున్నను జ్ఞా జానము కలుగనేరదు. మనస్సుతో గూడా సంబంధము ఏర్పడిన పుడు 

మాగతమే జ్ఞానము కలుగును.! 

మనస్సు అతీం[ది యముగా నుండును. 

మనస్సునకు సత్వము అను పేరు గలదు2 

మనస్సునకు పర్యాయములు 

సత్త్వము చి తమ్ము చేతమ్ము చేతనము, హృదయము హృత్కొమానసము 

మనస్స్ఫుయొక్క. (పాధాన్యత 

ఆయు ర్వేదమునందు ఇతర దార్శనిక (గంధములందు మనస్సునకు అధిక 
(వాధాన్యత ఇవ్వబడినది. వై "శేషికులు, న్యాయులు మనస్సును కారణ 

[దవ్యములలో పేర్కొ_నిరి.3 సాంఖ్యమతానుసారము సృష్యుత్చ తి కమము 

యు కో 
వివరించిన సుుశుతుడు వై కారిక్ర తీ జస అహంకారములత్రో మనస్సుయొ 

ఉత్పత్తిని వివరించెను. చరక సంహితలో ఆయువుయొక్క లకతణమునందు 

et 

1. లక్షణం మనసో జ్ఞానస్యాభావో భావ ఏవ చ్ సతివా బ్ర లేశ్యిబ్ల్ యార్ధానాం 

సంనికర్షణ వ ర్రతే వె వ్రీవృత్యాన్మవసోజ్ఞానం సాంనిధ్యా త్తచ్చవ ర్రశే 
అణుత్వమధబై కక్వం ద్ర గుణా మనవ; స్కా (చ,శా. 1/18. 19) 

2. అతీంచియం పునర్యనః స_త్త్వ్వనంజ్ఞకం చేత ఇత్యాహురేశే (చంసూ.8 /4) 
3. ఖాదీన్యాతాా మనః కాలో దిశశ్చ (దవ్యనం[గహాః (చనూ, 1/48) 

Ce తత వె ఏ కారికాదహాంకా రా _తే జస హాయా తల్ల రక్షణా న్యేవె టె వై కౌదశేని 9యా ణ్యు 
(లు త్పద్య నె ఎ తధ్యధా (శౌ (త "క్వక్చకర్ణిహ్వా[ఘాణ వా[గ్రస్తోప స్త సొయు 

పొదమనాం సీతి తత పూర్వాణ్ వంచబుద్దీన్ది యా ణీ ఇతరాణి పంచ 
కర్మే న్షియాణి ఉభయాత్మకం మన; (సుల, 1/56) 

కా. (3) 30 
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మనస్సుయొక్క- సంయోగమును 'పేర్కొనెను.] 

శారీరక దోషములతోపాటు మానస దోషములు.2 మానసిక రోగములుూు 

మానసిక రోగముల కారణమయులు* నిరోధోపాయములు్ చరక సంహితయందును 

ఇతర సంహితలందును ఆయా సందర్భములలో వివరింపబడినవి 

మనస్సు యొక్క స్థానము 

ఆయుర్వేదమునందు |పాచీన భారతీయ శాస్త్రములందును మనస్సుయొక్క- 

స్థానమును గురించి రెండు అభి పాయములు ఉన్నట్లు కనిపించును. 

అవి 1. హృదయము 

గొ 2. శిరస్తాల్వంతరము అనగా మస్తిష్కము. యై 

హృద యము: 

“హరతి దదాతి ఏతీతి హృదయమ్” అను నిరు క్తిచేత |గహించుట. 

యిచ్చుట అను కర్మలు చేయునది హృదయము అను అరము వచ్చును. హృద 
a 

యము లేక Heart నకు రసర కాదులను (గహించి శుద్దముచేసి తిరిగి పంపుట 

అను కర్మను సూచించు ఈ పదము తగియున్న దిగా కనిపించును. 

లారా లు అయ దం aa యు RE బల తంత WUE ఇటు శ వ్రయతుతర్యాడాడారాలా. 00 TOT AMET 

1, శరీరేందియసత్వాత్మ్యసనంయోగో ధారి జీవితమ్ నిత్యగళ్చానుబనశ్చ 

పర్యాయైరాయురుచ్యలే (చ.సూ. 1/42) 

2. మానసః పునరిదిష్టో రజశ్చ తమ ఏవచ (చంసూ. 1/57) 

3 ఈర్ష్యాశోకభయ। కో ధమాన ద్వేషాదీయశ్చయే మనో వికారా సేపు కః 

సర్వే (పజ్జావరాధజాః (చ.సూ, 7/51) మి ను.సూ 1/33 

4. మానసః పునరిష్టస్యాలాభాల్లా భాచ్చా నిష్టాస్యోపడాయలే 

(చ. సూ. 11/45) 

ర్ం ఫి చంనూ, 7/53060; (ఏ) చంనూ. 11/4647 
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నాడీఠంతువుఐ ద్యారా జ్ఞానమును (గహించుట ఆజలసను షంసట అను 
షె 

కృత్యములు మ స్తిష్క_మునకు గూడా తగియుండుటచే  “ఉరోహృదయముి, 
వో షా ల స్టే ద్ అల్ 

క్రో హృదయము? అని రెండును హ్యృదయముడ్ గదాంపద గిన ఆవపవయనము 

లుగా భావించుచున్నారు, 

ఆయుర్వేద సంహితల యందెక్క.డను శిరోహృదయము అను పదము 

గాని హృదయ స్థానమును శిరస్సుగా సూచించు రచనా వర్తన కాని కనిపించదు. 

కేవలము ఆధునిక శారీర [క్రియా విజ్హానమునాధారముచేసికొని హృదయమున 

కాపాదింపబడిన మానసిక కర్మలు మస్తీష్కము నిర్వహించునదిగా నున్న ఆధు 

నిక విజ్ఞానము ఆధారముగా శిరోహృదయము అను పచము [పయోగింపబడినట్లు 

రఠరనుపించును. 

హృదయము ఒక కోష్టాంగము రెండు స్తనములకు మధ్యన అమాశయము 

నకు సమీవ వర్తిగా నుండి ఆమాశయము దీని ద్వార రూపముగా నుండును. 

దీనికింద వామభాగమున ప్లీహము దక్షిణభాగమున యక్ళతొ క్లోనుములు కలవు, 

ఇది మాంన సపేశీలతో కూడి యుండి ఎరగా అధోముఖముకుళ కమలా 

కారములో నుండును. మధ్యలో అవకాశము కలిగియుడి? నాలుగు అక్షము 

1. చుశా. // 

(ఏ కోష్ట వతస్తోః _స్తనయోళ్చ మధ్యే ఆమాశయద్వారం (అ.సంశా 7) 

111) తస్యాధో వామతః ప్లీహా పుష్పుసక్ళ దక్షిణతో యక్ళర్తో్మ_మం చ 
(సుశా. 4/23) 

2. ఫే మాంసపేశీ చ యోర_క్రపద్యాకారమధోముఖమ్ 
(నర్వాంగసుందర అ.కా. 12/15) 

(1) పుండరీ కేణ సదృశం హృచయం స్యాదఖోముఖమ్ (ను.శా. 4/32) 

lii) హృదయం వద్మసన్నిభిమ్ అధౌముఖం తచ్చుషిధయ, తజీవోవ్యవస్థితః 

(అగ్నిపురాణ 370/16) 
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భు లతో ను] సంవృ్మళాఒసంవృత్ ద్వారములతో 2 కూడి యుండి తోలు తి త్రివలె 

యుండును,3 

హృదయము మృదుపుగా నుండున దగుటచే మాతృజము. గర్భమునందు 

నాలవ మాసమున హృదయ మేర్చడి (పవ్య కతనొంది ఆత్మ ఇందుసాన 
గ ఒం థి 

మేర్చరుచుకొని చేతనా ధాతువు అభివ్య_క్రమగును. అపుడు గర్భిణి శరీరములో 

రెడు హృదయములుండును గాన దొహృద అనబడును. ఈ కాలమున గర్భము 

నందు గల జీవునియుక్క. (పారద్ధి కర్యానుగుణమైన శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాది 

న్వరూపములై న యిందియార్ధ ములకు చెందిన కోరికలు దై వవశమున గర్భిణికి 

కలుగును*ే 

హృదయము ఆత్మకు స్థానమగుటచే చేతనా స్థానము సత్వరజ _స్తమస్సుల 

కధిష్టానము, సత్వమునకు మనస్సునకు బుద్ధికి ఇం! దయములక్కు ఓజస్సునకు 

(ముఖ్యముగా పర ఓజస్సునక్రు, రసమునకు వాతాదులకు్ వ్యానవాతమునకు, 

సాధకపి త్తమునకు? అవలంబక శ్రేష్మమునకుకి హృదయము స్థానము హృద 

1, చతుర క్షొవ ర్రమ్ (పాలకా ప్యత స్త)మ్బు, 

2 సంవృతా ౬సంవృత ద్వారమ్ (వృద్దవాగ్భట) 

3, సాయిణ (అధర్వ 6/ 18-3) 

4. సుశా. 3/31 

రి, i) రసవాతాదిమార్గాణాం సత్వబుద్దీిం[డియాత్యానామ్ పధానసొజస ై పవ 

హృదయం స్థానముచ్యతే (చ.చి. 24/35) 

11) ను.శా. 4/34 111) సుంశా, 6/25 

6, అ,స౦ం,సూ, 20/4 

7e అ, సం.స్మూ 20/5 

ర, అ సంసూ 20/6 
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యము (పధానమైన మర్మలలో ఒకటి. జాగతావస్టలో వికసించి స్వప్నావస్థలో 

నిమీలనమై యుందడును,2 (పాణాయతనముే సిరామర్మ* సద్యః పాణ 

హరమర్య్క్ [పాణవహ (సోతసన్సులకు మూలము 6 హృదయము ధమనుల 

ద్వారా వ్యానవోతముచే (పేరతమై ఆహోరరసముచే శరీరమంతటిని ఎల్లప్పుడు 

తరణ, వర్ధన ధారణ యాపనలను చేయుచుండును."* 

మనోవహధమనమనులు హృదయము నాశ్రయించి యుండును. ఇం|దియ 

ముల జానమునకు సరుబుదులకు కారణ మన చి తము హృదయము నాశ్రయించి 
చో ఇ a. అటో 

యుండాును .9 

ఇం[దియుముల్కు జ్ఞానము, విజ్ఞానము సుఖము దుఃఖము, ఇచ్చు 

వనం [(పయత్నము (వాబవాత్ ధారణము, అపానవాత [పవృ త్తి ఉన్మేష 

మేషములు, బుద్ది మనస్సు సంకల్పము, విచారణము స్మృతి, వ్జ్హానము, 

వసు (నిశ్చయాత్మక బుద్ధి", విషయోపఃబ్లీ (ఇం దియములద్వారా 

విషయ జ్ఞానమును పొందుట) ఈ గుణములన్నియు ఆత్మ లేక రరత్తపుడషునవ 

సంబంధించినవి, అట్టి ఆత్మ హృదయమును ఆ(శయించియు డు ను, 19 

భో 

ఆక్క మనన్సుతోనుు మససు ఎఇ చేయములతో ను ఇ (చియములు ఇంది 

గా 

దనం అటో 

యా ముల ను సంయోగము చెంచినపుచే జ్ఞానము రలుగును చేపే అనగా 

1 చం సూ 19/3 న సుం శౌ 4/23 

ఏం చం హూ 29/3 2 స లౌ 6/10 

రా మ అం 0/295 గం చం విం 5/24 

7 yw సూం Hl ii} చ. చిం 15 

కి. చవి, 9/4 [పై చకార య y 
dl 

ర్త మనన ఫవంచాపి ఏ త్వని యమ మాబలమ్ రారణం౦ సరద ప్రమ, నాం 
(ణు 

టం కాద చయం సెం. నిత (భేళసంహిత ఉనాౌా్యద చి చికిత్స) 

10 Te jaa 11, చం స్కూ 11/20 
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రగ నస్సుతొ' కూడిన ఇం దియముల చేతనే ఇం యాక్టయులు _(గహింపదడును. 

తరువాత మనస్సుచెత గుణదోషములు సంకల్పి- పబ జును. అట్టి పిషయమునందు 
ఏర్బ్చడిన నిశ్చయాత్మక బుద్దిననుస రించి చెప్పుటరగావి చేయుటకుగాని బుది 

య 

పూర్వకముగా (పవ ర్తి: చును! 

నునస్సు అచేతనమయినప్పటికిని (క్రియలను చేయగలదు. మనస్సునకు 
చేతనమును కలిగించునది ఆత్మ. అందుచేత మనస్సుతో గూడివ ఆత్మయొక్క 
a gpg జ్ ఇ షం గ R ne గ్ PED రా నమ తాం nf కియలు (బ్ పచారికముగా) ఆత్మ యొర్క్హ (కియలుగా బరౌెనబడుచున్న వి, 

అనగా జగ మెన (అచేతన మైన మనస్సునకు కార్యములు చేయు శ రి ఆత్మ వల 
a MR ట్ల 

సనే కలుగును, సచేతనమగుటచే ఆత్మర గా బరౌని బిదునుం అచెతనమగుటదే 

శ Cal వవ్ ల క న న. న. త్స 

మనస్సు పనుబు బయుచున్నవ్బటికిని ద్ర రగా యి )నదటుదు 2 
అవాలి ©] 

mr గాల wD బశ Ey py we Sy MT ae, న అత్య అప 

ఇ గా, ల స అల్ వ్ర జ ల ఈ అబే pm ఇ నల బయునపయ అగుటవపలన మస స్ఫుయుకి గై. తుణరరుదుగాబ భామంపదిదును, 

ఆత్మకు మసస్సు బుద్ది ఉతహొంరారము అనునవి అంళకరిణన 

యములు పన అనగా వంచ | కన దియముు, పంచక ర్య్మందియములు బాహార్ట 

కరణముణ. యో గవాశిష్టమున ఈ నాలుగు లేక (చ తముతొ కలసి మూడు 
న ఇల (మనస్సు, బుద్ది అహంకారములను) అంద:ఃతరణ ములు సునస్సుయుక్కూ విభిన్న 

ల 
అలో 

రూపమువేనని చెప్పబడినది.3 

క. 

క. ఇం్యద్రియేబు దియార్టో హి సమస్కేేనస గృహం కల్చ్యుతే మనసా 
తూర్ణ qe గుణతో దోషతోజధవా జాయతే ఎ షయే తత యా అధికా 

త్ర్మికా వ్యవస్యతి తథా వటం కర్తుం వా మద్ది శార్యదు (చం శా 1 [22.23 

2 చేతనం క్రియావచ్చ మ నశ్చేళయితా పరః యు త్తస్య మననా తస్య 

ఏర్షళ్య నే విభో; (క్రియాః చేతవావాన్ యకళ్చాత్మా తత; కరా నిరుచ్యాతే 
కాలాల 

స్టా 1/75 76) 

3 అంత; కరణం _తిఎధం చళద్దా భూ ా, _త్రయస్య విషయాఖ్యమి 

FP 
అచేతనాత్వాచ్చ మనః |కియావదపినోచ్యాశే (చ 
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ని మస్తిష్కుము (శిరస్సు) 
వాత 

లిరస్సు స ర్వేం[దియములర్వు ఇం [దియవహ (సోతన్సులక్కు పాణవహ 

(సోతస్సులకు కిరణములకు సూర్యుడు ఆశయుడుగా నున్నట్లు ఆ శయముగా 

నుండును.1 శిరస్సుగూడా మర్మ తయములలో ఒకటి. శరీరమంతటికి మూల 

ములు శిరస్సు నందుండును. మూలమును వాగుగా రకించినచో వృక్షము పుష్టిగా 

నుండునట్లు శిరస్సును రక్షించిన శరీరమంకయు రక్షింపబడును, 

శిరన్సు ఉత్తమాంగము అని అనబడును, (పాణ వాతమునకును3, తర్చుక 

శేష్మమునకును స్థానము.“ సుశుతుడు శిరోధమనులయొక్క పాాత పక్షాఘాత 

సంపా_ప్రిలోను మదాత్యాయమునను6 వివరించెను. చరకుడు అపతం[తక్ష 

1, 1) చ,నూ, 29/3 ii) చెసి. 9/4 

9 1 మ న ము. శ ఇద న కా. ఒం 2 i) (వాణాః (వాణభ్యృాతాం యత్ర (శీతా; సర్వంవపయాజణి చ యదు త్ర 

మాంగమంగానొం శిర స్తదభిధీయచే (చ సూ. 17/12) 

ii) అంహృు.సూ. 24/58 

iii) ఊర్థ్వమూలమధః శా ఖొడల్బుషయ పురుషం విదుః 

మూల పహోరిణ పెస్కాద రోగాన్ ఏ ఘతరం జయఠల్ 
pana s) 

(అ.హృ్మ.ఉ. 24/58) 

iv) అనామయు యధా మూలే వృత; మ్యుక్ (పదర్దితే 

అనామయే శిర స్వ్యవం దేషాః సమ్య3 (పవర్ది౪ 

3 i) చంది. 28 సె సని. 1/13 
ఎ జ 

4 డ్ సం. 20/4 

ర్మ సుని, i [60.63 

6 
pe చ చం చం 2 
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వ్యాధిలోను, శిరస్సు పాతను వివరించెను. భేలుడు ఉన్యాచసం పొ ప్తలో మనన్సు 

యొక్క స్థానము శిరస్సుగా వర్షించెను.* 

శిరస్సుసందు అభిఘాతము కలిగినచో మోహ చేష్టా నాశ గద్గదత, స్వర 

హోని కలుగునని చరకుడునుే శిరన్సునందలి సీమంత సంధులందు ఏద్ధముజరిగిన 

ఉన్యాదమ్పు భయము చి త్తనాశముు మరణము కలుగునని సు కుతుడు 

వరించెను,4 
యు 

భేలుని మతానుసారము మనస్సుయొక్కం స్థానము శిరస్సని చెప్పబడింది. 
® 

సర్వయిం[దియములకు (ప్రధానమైన మనను శిరస్సునకు తాలువునకు మధ్యన 

ఉండును, అనీ వివరించిన తదుపరి మరలా ఇ దియముఐ శ్ఞానమునరు సర్వ 

బుచులకు కారణమెన చి తము హృదయమునా శ. బు యుండునని చెప్పబడి 
ఖో (saan అలా 

నవ. బుద్ధి అత్మ మనస్సు ఈ మూడింటికి గూడా హృదయమే స్థానమనియు 

మనస్సు నూక్ష్యముగానుండీ శ్రీ ఘగామి అగుటవలన అతి కీ ఘముగా ఆవశ్యక 

తానుసారము ఇండి ములతో సంమోగముచెంది విషయజులను (గ్రహించు 

ననియు చెప్పుటచే మనస్సుసకు (ప్రధాన స్థానము హిదయము, రార్యస్తానము 
తి లభ 

శిరస్సుగా థావించియుండునని తలంచబడుచున్న ది 5 

. చస 9/1621 

ం శింనాల్యంతరగళమ్ సర్వేం్యదియపరం అంగు (37) 

ం సు, శె 6/28 

ల శి la a వ 
ర్ శిరనాల్వంతరగతం సల్టం దయ మరం మన బ్ర 

un అపో గ ర అలో కిల్ er చె (గా బో ఖ్ శో తస్య అప్పయీనిం।; ఉయాతొాం రసాదిడాన్ నమవసాని వవానాథి 
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hk] 

శిరస్సు హృదయముకలసి పని చేసిననే మానసిక కర్మలు, నాడీ సంస్థాన 

సంబంధిత వాతకర్మలు జరుగునని ఆయు ర్వేదమునందును గు్తింపబడినట్టు కని 

పంచును. (పాణవాతము శిరసు స్థానముగాకలి గి మనస్సు, బుద్ది యిం|దియ 

ధారణ కర్మను చేయును. ఉదాన వాతము ఉదస్సు స్థానముగాకలిగి ధీధృతి స్మృతి 

మనో విబోధనాది మానసిక (తయయ నిర్వ సంచును, బ్యాదయముదాా్యారా రస 

రక్త పసారము లేనిదే మనస్సు మ_స్టిష్కము వాని కార్యములను నిర్వ రించలేవు 

బహుశా ఆ దృష్టితో హృదయమునకు మానసికకర్యలను ఆపాదించిరోని తోచును, 

మానసిర వికారములచె హృదయవ్యాధులు అధికముగా కలుగుట ఇటీవల 

అధికముగా వెలుగులోనికి వచ్చిన సత్యము. అందుచే ఇప్పటివరకు ఆధునిక 

విజ్ఞానమునకు అందని మానసిక కద్యులకు మూలభధావ మైన హృదయగత తత్వ 

వైనను యున్నదా అసునవి కాలమే నిరయించవలయును. 

బడీసివి.! శీ 

ల్ ల్ అ" ౯ ఇ! న స్ ఆ అ అ ఆలో ఇ ణో ట్ భజ... 

(మతి ల ఆ సనో ర ఆ న ren) SN జూ మము చమక Ws ఫీ చుండి జఒజతటిగనే 

భై జ ల అల అ 

జఅందుణుం ముస పై యిం టగ్ eu i క గ్ ళా th రో ర ర ఈగ కై ట్ "7 మక ఇంది 

ల్ 
ం 

రాన a oral) * ఇళ న్ షరా 4, కో లుక్ a ne ధో అరయ. జడ్ on చ 

యుల అరి, అం ఈటల లు యు ఆ ఆలి UID DU స్థా రాసమును రలిగిం 
స Yo చై ng 

Wr mn ట్ల అ జంప ఇళ mF din క క » my అ న ie నేక్ర 

Hoe పు స్సు స అట wT నమ ఆ CINE బత సమయ మము SE 

గ్గ Pa Sn ఇ ఇలలో న. eg క ™ జలజ స్యా య్ ఒం ఇల టో 

| వెయములలోే ఆ లట Tata ఏన ఆట ఎతపంనన 3h బు అసమానం వచ్చునుం 
ఘు పో 

Ru rss సా + మ్ గ కామ అమ లా గడు" mM oa యశ 
న్ ర pe కం అష పత వచు బ్ ఎని పాం Morn DH, ఊల్నా a ఈ షే Crue 

జ్యే 

ల జల గటా, కాగా యఖ అలో ల గ ౯ న. ర ల 5 బూక్ కా ఇ ఖ్ చ ఉగ అర మగ 
శై wr టి నక క WS wr hed he es, " ww ౩ ఆ ను Whe TD as ARE 

చ ఆ 

మ తనా (ల టాం To ఇం Re 5 టో కనా THA అటా WD ల SESH hr oT BES గలు ల TR ESAT ఈల యట la 

న | 
BE: had cw ORT 

by 
క శ £ షే Can 

న 
Es శే ళ్ళ ¥ 

x 

శి 7 
లైల 

స ఛ్ శ చి ల ఓ 
ట్ర్ 6. క్ న 

ళన శ a ళా! ళ్ స్ 

న 

i 

De 
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ఒకదాని తరువాత ఒక పత్రమును సూది భేదించినను ఒకేసారి జరిగినట్టు అని 

పించినటులగనే అణు గుణముగలది ఆశుకారి అగుటవలన వెంట వెంటనే ఒక 

ఇం|దియమునుండి మ మరాక ఇం| దియమునకు మాకుచ్చు వాని వాని క్ష నములను 

కరలిగించుచుండును.! 

ఒక మనిషిలో మనను ఒకటిగనే ఉన్నప్పటికి అది అనేర విధములుగా 

కనిపించును. అనగా వేప వేవ నిషమము ను గహించుచుందును. శీ పవ ర్త 

నాదులలోగూడా కొన్ని మామ్పలు కనిపించును. ఒకే వ్యక్తి ఒకసారి కోధము 

గను మరొకసార శాంతముగను గనిపించును. 

కాలమున మనస్సు ఒకే గుణముశోనే ఉండును, 

తామస 

పెర నబడును 2 

లేక చలత్వగుణము కరిగియుుడుటచే మాటి బొటిక్ మాలుచుండును,. 

(పశ్నకు చరకమున ఒక 
అనగా సాతిషర్క, రాజస బేర 

గుణవాహుల్యతనను సరించి వుముషుడు ఆయా గుణాయు్త పువషసషమపుగా 

మనస్సు అణుత్వు ఎర గుశియుతశతేె పొటు చంచలత్య 

మనస్సు 

Et waaay, aE" mar సూ rut Te ఇన తల తలం ల 

1. ఏ) న్యాంద. 3/ 1-60 iy 2 

iii) నచ దీర్హ శ్ష్కు నీభషతణాదా తానే 
లలో అట న టే శి Ye 

తొపలు ౧ వద్బుయితి 
రై 

వాచ్యుమ్ త్మ్లా౬ తయో ఇ సచి విచ్వహానో డద మసస8 ఆము 
జాల గ 

న > 1 వీ జ లి న ఇస శస్యతిభేదచత స గుహ్మూత 
liad 

ర్మ్యతయోగవపద్యు 

(విశ్వునాధకా రికా 385) 

2. ఏ స్వార్థర్యదియాన్హై సంకల్ప వ్యభిచణచ్చాః రచురయ్యున పురు 
త 

జ సమస్స త్ర్వ్వషజయోగాచ్చ న నచానేకళ ౭౦ న జొస్టరం 

షు రతె తపాాస కకాలా సరం దయ వవ చిః (చ. 8/5) 
యే pan =) 

ల సః ల గ Pp 
- ణీ / గ _ 

(గ న Sey నం జె |! 0 

ho oH bl షాటు ళీ న 
బజాజుమీలి 
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అందుచేతనే అన్ని జ్ఞానేందియ విషయముల జ్ఞానమును పొందగలుగును.! 

మనస్సునకు చం|దుడు దేవత. అందుచేతనే నునస్సు చం(దుని చూచినపుడు 

ఆహాదమును సొందును.?* 
౧ 

మనను తిగుణాగ్మర మెనది ఉనగా నాలిక రాజన్క, తామస గుణములు 

మనస్సుపై ఆధిపర్యము చేయుచుండును. అందుచేత మనస్సు తివిధములుగా 

చెవ్నబిడుచుండును. ఏనిలో శుద్ధము లేర సాత్విర సత్వము కల్యాణాంశ కలిగిన 

దగుటచే దోషరహితముగా నుండును. రాజస మనస్సునందు రోషాంశ(|కోధము) 

(పధానముగా నుండుటచే దోషము కముగా నుండును. తామన సత్త్వమునందు 
శో ల్ో 

మాహాంశ (ప్రధానముగా నుుడుటనసలన అదిగూడా దోషయు ర ముగా నుండును,3 

పలనను, శంఠధ పషముల విసస్కు యూని విాిషమువపలనము మనశ్ళరీరములు 

సత్వము శరీరము ననుసరించును శరీరమురూడా సత్త్వము ననుసరించును, 
(జో జాని ఒల్లో 1, భారా + అ అ జ్ న! వానిలో కొన్ని సత్వభదములు ఉదాహరణ రూషముగా వర్ణింపబడినవి. ఆవి 

అల గ ఇ నీ ఉల ళ్ య అరం వో కు శ క 

[పవమ ప త విషయముసందు చూతడవగుము, 
(| | 

1, ఎవం | ఉగుణహ్వ్య్వ్రైవిత స ర్రచలం చగుణవ్చు తమితి (వతిషణ 
న అ or) 

లో అవ్వు fas జన Mn Pe జ 

పవరితొమోఒనుయుయల (యోగమూ; ర జా 3[i15} 

*. మనసళ్ళం|చమాః (ముం హౌం 1/7) 

3 శివిధం ఖలు న త్యం శుదం రాజసం తొామసటులి కత స్రుదమదో ష 
అథే ళు పట్టుల 

మాథ్యాకం కల్యావాంశత్య్యాత్ రాజసం సదో షమాఖ్యాతిం రోషాంశత్వాత్ 

షమాష్యాతిం మాహాంళత్వ్వాలి (చంకా. £.36) 

2 రన్యు భేదా గమషరినంఖ్యేయం 

భ్యశాాసోన్యానువిధానతాాచ్చ శరీర 

మను పిథయం సత్త్వం చ శరీరం (చంళా. 4/36) 
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ర (తిగుణములను గురించి ఆయు ర్యేదమునం చేకొ త ఇతిర ఛారతీయే 

దర్శన, ఆధ్యాత్మిక (గంధములందుగూడ అతి ఏ _సృతమైన వర్ణినలు కలవు. 

రజోగుణమును శమోగుణమును జముంచి సత్వగుణ మును అభినృద్ధి చేయుటయే 

భారతీయ తత్వళాస్త్రముల పరమావధి. మానవు డు న్వార్దమును సంరుచితత్వమును 

విడనాడి లోక కల్యాణమునకు పాొటుపడుటను విషయ లోభములను వదలి నిరా 

డందరమైన శుచికవమైన సాత్విక బీవనమును గడపవరెనని అది ఇహపర 

సాధకమని భారతీయళాస్త్రములు భగవద్లీకవంటి గంధములు మాటిమాటికి [పటో 

ధించుచున్నవి. అట్టి ఆచార విచార వ్యవహోరాదులు మానసిక స్వాన్థ్యసంరక్షణకు 

మనః [పసాదమునకును ఎ౨తో సహకరించును. 

బహుశా ఈ భావములు భారతీ ములలో జీన్తించు కొని యుండుట చేతనే 

మన దేశమున దూనసిక వ్యాధి గస్తుల నిష్పత్తి కొన్ని పాళ్ళాత్య దేశములకొన్న 

ఎంతో తక్కువగా ఉన్నట్లు అంచనా వేయదడినది. 

ఎచ్చటను ఈ మూడు గుణములరొ కాడి యుండని వస్తుపు ఎడియను ఉండదని 

తిగుణములనుగూర్ని అతి వ్యాపకమైన స్వభావమును విప  రించబ డెను.! 

CS క్ష శ. శ ద భోం గ ॥ లో క ని శే ( ;₹ ట్కు mer ఈ సత్వ రజ సమయా గపబముము | వద్చతినుంచబుట జవ్యయయన ఆత్మను 
ఆశతో ఆ ప Pan 

శ గా శు గ్గ ల”, జ ఉం అ బల్క్ ఆ జు చే డచ్ 

దేహమునందు బంథి ఎచుదుస్న కుం థార అయూథ్ర్యాల్యు సారహమనవగిన ఇ గవదిత 

p ఉన్న గ. స an a i ఇర జక అ జు జ జు Fo ag ఇ అ 

యందు _శ్రైగుబయులను గు అధి హు ఆబ్భ్ మలసుత ఎటు, ఆమా గుణుసుులుగల 
| ta 

ప అదే గ చి mph లో జ, ఉట వ. నరాలు ఉస క త మనుజుల అకషణవులు వారి అవ ఎనలుం సొనలు వంట ఆ దంచు రర్శులు 
3 న్ 3 అ హి ఇ 4 కలీ # 

ల లయం న రకు Ts MTEL T లు ల 

1 స ప్ర మి et as we my ము అగ ఇళ్ల 8 ఇ అటు & మృ అమోళ్టిం మిం దఖమ వా ఏక 
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ఇషముణు (సుఖములు) ఆహారములు మొదనె నవి తెలుసుకొనుట మాదన రోగ 
కా 

23 
gy 8 
నఎ నందెంతో సహకరించును. ఆయుర్వేదో క్ర (త్రిగుణ వివేచనానంతరము 

సప వొ సంక& ప వివరణ మివంబడును. 
టా అమమ వం 

(తిగుణిములతో కూడిన పురుషుల లక్షణములు 

చో 

సంక్షీ ప్తముగా సత్త్వ సామాన్య లక్షణములు స_త్త్వ్యకాయ నేదముల "పేర్లు 

ఈ (కింద ఇవ్వబడినవి. 

సాత్త్విక పురుష లక్షణములు. అ/కూరత సంవిభాగము చేసి అనుభవించు 

స్వభావము కమ్మ సత్యము వాక్కు శరీర మనస్సులతో ధర్యకార్యములు 

చేయుట, ఆ స్తక్యమ్ము ఆత్మజ్ఞానము, బుద్ది (వతిభ మేధ (_గంధస్క భాషణస్ల 

విషయములను అర్థము చేసికొను బుద్ది), స్మృతి, ధైర్యము నిసృహత= ఈ 

లక్షణములు కలిగియుండును. 

ఏడు విధములుగా సాత్విరళ యములు వర్హింపబడీన వి అవి 1. | బహ్మ్య 

2. బుషి 3. ఇంద్క 4. వకుణ్క ర్, యమ్క 6, కుబేర 7. గన్టర్వ.ి 

మనుజుల యందు సత్వ భేదములు ఏర్పడుటకు కారణ ములు ఆనేకముగా 

యుండును. ఉదా: మాతాపికరుల యొర్క మన స్తళ్వము, గర్భావస్టలో ఉండగా 

తటి యొక్క మనస్సును [సవా వితము చేయు విషయములు; పూర్వజన్మ కృత 

మెన కర్మలు; జనా్యానతరము పెరిగిన వాతావరణము అభ్యాసాదులు. 
యనా 

1. సాత్వికాన్తు- అన్ముళశంస్య సంపథాగద చితా తితిత్షై స్ట ధర్మమొ_స్తిక్యం 

జ్ఞానం బుద్ధిర్మేధా స్మృతి స్రుతి రనభిషంగళ్చ (సు.శా, 1/18) 

2. శుద్దస్య న_త్త్వస్య నప్తవిధ్ (బ్రహ్మర్షి శక్ర వణ యమ కుబేర 

గంధర్వ సల్న్వానుకారేణ (©... 4/40) 

3. స_త్వవె శేష్యకరాబి పున స్తేషాం తేషాం (వొణీనాం 

మాతాపితృస తాన్య సరి పత్నా్యః _చుకయకశ్చాథీక్షం సో్వోచితం చ కర్మ 

స_త్వవిేశే షాభ్యాసశ్చేతి (చశా. 8/16) 
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రాజస పృథమల అతణములు- అతిగాదుః ఖించుట్క ఆటనశీలత (నిర్వా 

పార ముగా తిరుగుట అధైె ర్యము, అహంకౌరము అసత్య భాషణము, నిర్ద యతో 

భల 
కూడి యుండుటు చదంఖభము మాసము హార్షము, రాహమము [క ధముా తి లతల 

ములు కలిగి యుండును] 

a శ అసి బు ళ్ జై ay ee ఇట్ల రాజసకోయములు ఆరు విధములుగా వన్చంవద చలనం క అవి 1. అసుర 

ల్ a అవ్! ఖీ జల న! 

తామస పురుష లక్షిణములు- నిషాదము (శ కమ్ము సొ ప్టికత్వము, 

ర్ సవ్య జగ, నో by Din గా అధర్మశీలత, బుద్దిబానత్క అజ్ఞానము దుష్టబుద్ధి, అరర్యాిశీలర్వుము, నిదా 

ళుత్వము-- ఈ లక్షణములు కరిగి యు9డును,8 

తామసకాయములు మూడు విధములుగా నుండును. అవి. 1. పశుస_త్త్వము 

2, మాత్స్యసత్వము, 3. వానస్పత్య సత్త్వము. 

చరకుడు తగిన ఉపచారముళు చేయుటకై. ఈ సత్వముల గుణములు 

వర్తి ంపబడెనని ేర్కొనెను. అనగా ఈ సనశ్తఃములు (పాకృతికముగనే 

ఉండునవి ఐనప్పటికిని. వాత (పకృతి, పిత్త (పక కృతి, కఫ |పరృతులవ- 

1. రాజనాస్తు దుఃఖబహులతా ఒటనశీలతా ఒధృతిరహంకార ఆన్ఫతికత్య 

మకారుణ్యం దమ్చో మానో హర్షః కామః కోధశ్చ (సు.ళా. 1/18) 

ల రాజస్రస్యు షడ్విధో దై త్యరాక్షస పిశాచ సర్చ (పేళ శరుని 

స త్త్వానుకారేణ (చ.కా. 4/40) 

3. తామసాస్తు విషాదిత్వం నా సిక్యమధర్మశీలతా బుదేరి-, రోధోఒజానం 

దుర్యేధ_స్త్వమకర్య్మశీలతా। ని దాళుత్వం చేతి (సు. శా. 1/18) 

4. తామసన్య (తివిధః పళ మత్స్య వనస్పతి సత్వానుకారేణ కథం చ 

యధా స _త్వముసచారః స్యాదితి (చ.శా. 4/40) 

ర్ యధా స_త్త్వముపచారః స్యాదితి (చ.ళా, 4/40) 



కొన్ని కొన్ని మాససిర వ్వాఘంతు అనగా అయా మనోదోష ([పధానములై న 

మానసి” వూూదులకు ఇఅుతి సమముగా దారితీయునని నూచించను. అందుచేత 

ఆయా సాూధులను నిరోధించుడకపి హ్యాధుబు తోలిగి యున్న వారికి ఉపచరించుటకు 

వారి మానని క | పకృతి తెలిసియు*డుట ఆవసరము. 

దశవిధ వరీకలలో గూడా సత్వము శీరెం_నబడింది- శారీరక వ్యాధు 

అందు గాడా మనన సును పరీషించవలనిన ఆవశంకత ఆయుర్వేదము న దు బాగుగా 

అంశములు దశవిధ పదీ 

తలలో స్థానమును పొందినవి. అవి 1. సత్వ సారము 2 సత్వ పరీక్ష, 
ఠి ఒలు 3 mar 

ef క లే “2 లొ గుర్రింపజడీనది, మనస్సుకు సదుంబం౦ందించి 

1. స_త్త్వసార లతణములు- సార పరీక్షలలో సత్త్వసారము రివడి* 

మిగిరిన ఎడును ధాతుసారములు. రనమునుంచి శు కమువరకు ఉన్న సారములు 

ఒకడానికన్నా ఒకటి ఉత్క్బృష్టమైనవి. వాటన్నింటికన్న ఉత్కృష్ట మైనదే సత్త్వ 

సారము. సత్త్వసార పువమడు స్మరణశళ క్తి కరిగియుండును. భక్తి కృతజ్ఞత, 

(పొజ్జత (బు ది మస్తుడుగనుండు ట ట్ర కుచిత్వమ్ము ఆధిక ఉత్సాహము దతతము 

(చాతుర ము" క ధీరత్వము, సమరచులందు పరాక్రమముతో యుద్ధ యు చేయుట 

అనగా ఎట్టి కీష పరిస్టితులనై నను ఎదుర్కొను మన సత్యము కలిగియుండుట, 

విషాద ౨మా(తము లేకుండుట ఈ లక్షణములు కలిగియుండును. అతని గతి 

నడక  సువ్యవస్థితముగా నుండును. స్థిరముగా నుండును. అతని బుద్ది, చేష్టలు 
గూడా సువ్యవస్థితముగను, స్టిరముగను ఉండును. కళ్యాణకరమైన విషయము 
లదు అభఖినివేళము కరిగియుండును-- ఈ విధమైన లక్షణములు గుణములు 
కలిగినవాడు న న_త్వసార పుయషమడనబడును. ఈ గుణములు సాత్త్విక పరుష 

గుణ లకణములకు తుల్యముగా నుండుట గమనింపదగిన విషయము.! 

1.  సృృతిమన్ఫొ భదక్తిమన్తః కృతజ్ఞాః |పాజ్ఞాః శుచయో మహోత్సాహో 

దజొ ధరా సమరవి[కాన్తయోధిన_స్యు క్రవిషాదాః సువ్యవస్టిత గతి 

గంభీర బుద్దిచేషా ౩ కల్యాణాభిని వేశనశ్స స_త్వసారాః 
(we 

a 

తేషాంన్వలక్షైై రేవ గుజా వ్యాభ్యాతా (చ. వ. 8/110) 
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స త్త్వ్వపరీష 

స_త్త్వమనగా మనస్సు మనస్సు శరీరమునకు ఆత్మసంయోగముచే 

(పేరణ కలిగించుచుండును. ఐల భేదము ననుసరించి సత్త్వము మూడు విధము 

లుగా నుండును. అవి 

2, మధ్యమ సత్త్వము 

3, అవర సత్త్వము. 

1. (పవర సత్త్వ లఅతణములు :. 

సత్త్వసారమునందు చెప్పబడిన లక్షణములు కలవారు [పవరస _త్త్వము 

కలవారుగా ఉందురు. వీరు అల శరీరమును కలిగి ఉన్నప్పటికిని స_త్త్వగుణము 

అధికముగా ఉండుటచేత నిజాగంతు కారణములచే కలిగిన పెద్ద వ్యాధులను గూడా 

తట్టుకొనుచు వ్యాకులతను పొందకుండా యుందురు, 

2. మధ్యనున క్వ లతణములు-- ఇతరులతో పోల్చుకొనిగాని చూచిగాని 

అక ఇతరుల &ఓదార్చువలనగాని బాధలను నహించచచు, 

3. అపవరస త్త్వముగలవావల లత్తణములు ఈ అవరస త్వము గలవారు 

స్వయముగా గాన్ని ఇతరులను చూచి గాన్కీ ఇతరులచే ఓదార్చబడిన గాని కష్టము 

అను సపాంపలేరు. వివ తులు కలిగినపుడు రోదించుచు బాధపడుదురు, పెద్ద 

శరీరము కలవారై నప్పటికిని చిన్న బాధను గూడా సహింపతేరు. భయమిుశోకము, 

లోభము, మోహము మానము (గర్వము) ఈ గుణములతో రూడి యుందురు. 

1 స_త్త్వతశ్న్చేతి-స _శ్వముచ్యతే మనః తచ్చురీరస్యత నఏకమాత్యసః యాగాల 

త తిరవిధం బలఖేదేన [ప్రవరం మధ్యమవరం చేతి అతశ్చ్మపపర 

మధ్యావరస త్వా శ్చ భవన్తి పురుషాః (చవి. 8/119) 
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రౌద్క భైరవ, అ(పియ. భీభత్స, వికృతకరములై న విషయములను కధలను 
వినుటవలనను, జంతువుల లేక మనుష్యుల మాంసమును గాని ర కమును గాని 

చూచుటవలనను గాని దుఃఖము, వివర్ణత్వము, మూర్చు. ఉన్మాదము భమ, 

[పవకనము మొదలగువానిలో ఏ వ్యాధియైనను భేక మరణమునై నను 

పొందుదురు.శే 

భగవద్గిత ఆధారముగా | తిగుణముల వివరణ. 

సత్త్వ గుణము 

స_త్త్వగుణము నిర్మలమైనదిగన్కు (పకాశమును కలుగ చేయునదిగను, 

ఉప[దవము లేనిదిగను ఉండును. ఆయినను సుఖమునందు క్షానమునందు గల 

ఆస క్తి చేత జీవుని (ఆత్మన్సు బంధించు చుండును. ౫ సత్త్వగుణము ఆత్మను 

సుఖమునందు చేర్చును. 

1. తత పవరసత్త్వాః స త్త్వసారాః తే సారేమాపదిష్టాః స్వ్యన్చశరీ రాహ్యూపి 

తే నిజాగన్సునిమిత్సాసు మహతీష్వపి పీడాస్వవ్య గాదృశ్య నే 

స త్వగుణవై. శేష్యాత్ మధ్యసత్వాా స్వపరానాత్మన్యుపనిధాయ 

సం_స్తంభయన్య్న్యాత్మన ఒఒత్మానం పరె రైర్వాపి నిం _స్తభ్య నె నే హీననతా రస్తు 

నాత్మనానచ పరైః సత్వబలం (పతిశక్య నే ఉప స్తంధియితుం 

మహాశరీరా హ్యాపి తే స్వల్పనామపి వేదనానామస హాద్భశ్య చే సఎనిహి 

తభయళోకలోభమోహమానా రౌ దై రవద్విష్టభీభత్సవికృతసంకధాన్వపి 

చ పశుపురుషమాంన ళోణితాని చా పేత్ష్యు విషాద వె వె వర్ల మూరోన్యాద 

(భమ (పపతనానామన్యతమమాప్పు వ _స్యధవా మరణమితి(చ వి వ.8/119} 

2. క[త సత్త్వం వ రతిఅితార్రేకా శకమనామయమ్ సుఖసంగేన బధ్నాతి 

జ్ఞానసంగేన చాన (భంగ 14/6) 

3. సత్త్వం సుఖే సంజయతిరజః కర్మణి భారత జ్ఞానమానృళ్య తు తమః 

(పమౌదే సంజయత్యుత (భగ, 14/9) 

కాం {3) 31 
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స_త్త్వగుణము అధికముగా గల మనుజుని సర్వ ద్వారముల (ముఖ(ళో త 

నే|తాది ద్వానముల్యనుండే [పకాళ రూపమగు జ్ఞానము, సొ_త్త్వికత వెల్లి విరియు 

చుంతును,! సత్త్వగుణో సేతులు శ్లానవంతులు మరణానంతరముగూడా ఉత్తమ 

లోకములను పొందుదురు 

సాత్త్విక కర్మలు చేయువానికి సత్త్వ గుణసంబంధ మైన నిర్మల సుఖము 

ఫలముగా గలుగును.* జ్ఞానమూ ఊర్థ్వగతులు కలుగును. * 

సా త్త్వికాహారములు-ఆయువున్తు సన_్త్వబలమున్కు మనో బలమును, 

ఆరోగ్యమును సుఖమును (పీతిని విశేషముగా వృద్ధినొందించు నవియ్యు రస 

యుక్తమై స్నిగ్గ స్టిరగుణములు కలిగి మనస్సునరు ఇంపును కలిగి-చు నవియు 
ఆగు ఆహారములు సాత్త్విక గుణము కలవారికి |పియ మైనవిగా నుండును 

సాత్త్విక యజ్ఞము . (ఎ మంచి పనికై నను యజ్ఞము అను పదము వరిం 

1. సర్వదా సారేమ దేహేఒస్మి[న్పకాళ ఉపడాయతే జ్ఞానం యదా కదా విద్యా 

ద్వివృద్దం స_త్త్వమిత్యుత (భ.గీ 14/11) 

2, యదా నత్త్వేతు (పవృర్ధ తు [పలయు యాతి దేహభృత్ తదో_త్తమ 

విదాం లోకానమలాన్ (పతిపద్యతే (భగీం 14/14) 

3 కర్మణస్సుకృత స్యాహుస్వా_తిపకం నిర్మలంఫలమ్ 

రజసస్తు ఫలం దుఃఖ మజ్జానం తమసః ఫలమ్ (భ.గీ. 14/16) 

4, స త్రాత్సంజాయతే జ్ఞానం రజసోలోభ ఏవ చ (పమాదమోహోౌ తమసో 

భవతో ఒజ్ఞానమెవ చ ఊర్ధ్వం గచ్చు వ్ర స_త్వస్థామ ధ్యతిష్షన్తి రాజసాః 

జఘన్యగుణవృ త్తిస్టా అధోగచ్చు న్తి తామసాః (భ.A. 14/17.18) 

ర్, రస్య్యాః అస్నిగ్టాః స్థిరా హృద్యా ఆహాోరాః సాత్రిిక[పియాః 

| (భ=గీ. 17/8) 
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న్. న ఒఅ భ్. ల్ ల nf ఇ నో అభ స్యా జ్య ఒవ్ క్ చును) చేయదగిన శాస్త సన్నుత మైన యజ్ఞము తర వతా్య్టర్యుము ఫలా ఎక 

చేకుండగాొ నిర ర్రంచుట సాత్విక్ యజ్ఞమన బడునున్న 

సాత్త్విక తపము : 

సాత్త్విక తపము మూడు విధములు - అవి శారీకక తపమ్ము వొచికతపము 

మరియు మానసిక తపము ఆయుర్వేద (గంధములందు శారీర, వాచిక్రి మానసిక 

హీనమిత్ర్యాతి యోగములు (పజ్ఞాపరాధము అనబడును, ఈ (పజ్జాపరా వమె అన్ని 

వ్యాధులకు ముఖ్యముగా 'మానసరోగములకు కారణముగా నుండును.* [ పజ్షాప 

రాధమును వర్ణించుట ఆరోగ్యమునరు కారణమని చెప్పబడినది. ఈ |తివిధ 

తపములను ఆయుర్వేద దృష్టితో కాయికు వాచిక్క మానసిక సమ్యుగో్యోగములుగా 

భావింపవచ్చును, _పజ్జాపరాధ వివరణము ముందు కలదు, 

చరక సంహితాది (గంధములలో ఇహపర పహికమును గోచు మనుజుడు 

మనో వాక్కాయ కర్మలకు సంబంధించిన నిందిత కర్మలు వదల నలయుననియు 

అట్లు చేసినచో ధర్మార్ట కామములను సుఖమును పొంది ముఖ్య ఫలితములను 

పొందగలడని చెప్పబడును.3 ఈ (తివిధ తపములకు ఆయా కర్మలపు సంబం 

ధించిన వర్ణ నీయ అశ స్త కర్మలకు సంబంధము కలదు. 

అననా 

కేం అఫలాకాంగ్రై భిర్యంగ్నో విధిదృష్టోయఇ జ్యలే 

యష్షవ్యమేవేతి మనస్సమాధాయనసా _త్తి కః (FA. 17/19) 

2. చ నూ. 11/39 

3 i) ఇమౌొంస్తుధారయే ద్వేగాన్ హిత్రైషీ [| పేత్యచేహచ 

సాహసానా మళసానాం మనో వాక్కాయకర్మణామ్॥ (చంసూః 1/26) 

11) పుణ్యశర్దివిపాపత్వా న్మనో వార్కాయకర్శణామ్ ధర్యార్దకానూన్ 

పురుషః నుఖీ భు చినోతి చ (చంసూ, 7/30) 
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దేవతలను. ప్వజులను ((దబహ్మానిష్టులన్సు గురుపులను, జ్ఞానులను పూజిం 

చుట్ట జావ్యాభ్యింతర శుచిత్వము కలిగియుండుట, ఆర్హవము (బుజువ_ర్రనము) 

కలిగియుండుట [(బహ్యాచర్యము, అహింస ఎనిని పాలించుట - ఇవి శారీరక 

తపములుం] 

ఇతరులకు దాధను కలిగించు శారీరక కర్మలు పరస్త్రీ సంభోగము, 

చౌర్యము హింసించుట-ఈ శారీరక వేగములను వర్ణింప వలయునని చరకుచిచే 

చెప్పబడెను*3 

వాచిక తపము : 

ఇతరులకు దాధను కలిగింపని (అనుద్వేగముగా నుండు) మాటలను, సత్య 

మైనవి [పియమైనవి హిఠమైనవిగా నుండు విషయములను చెప్పవలయును. 

స్వాధ్యాయము తన వృత్తికి లేక శాస్త్రమునకు నంబంధించినవిగాని వేదాది 
(గంధములను గాని అధ్యయనము చేయుట-ఇవి వాచిక తపమనబడును.3 

చరకుడు.అతికరోరముగా నుండు వచనములు, ఇతరుల సె కొండెములు 

చెప్పుట, అసత్యములు, అసందర్భ మైన విషయములు, విముఖత్వమును కలిగించు 

విషయములు._వీనిని చెప్పుటను వర్షింషవలయును.4 

1. దేవద్విజగురుపాజ్జపూ జనంళౌ చమార్హవమ్ 

దైహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే (భ.A. 17/14) 
దేహ పవృ _త్రిర్యాకాచిద్వర్థతే. పరపీడయా  త్రీభోగ సేయహింసాద్యా 
తస్యా వేగ్యాధారయేత్ (చ.నూ, 7) 

3 అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం[పియహితం చ యత్ 

సా్వ్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంజ్యయం తప ఉచ్యలే (భంగీ. 17/15) 

he పరుషస్యాతి మా(తన్య సూచకప్యానృతస్య చ వార్యస్యాకాలయు క్రస్య 

ధారయ ద్వేగముత్చితమ్ (చ.సూ. 7/28) 
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మానసిక తపము: 

మనస్సును [(పసాదముగా నుంచుకొనుట (అనగా నిర్మలముగా రజోతమో 

గుణములచే ఆవృతము కానీయకు ౧డా చూచుకొనుట) సొమ్యమైన మనస్సును 

కలిగియుండుట (సౌమ్య స్వభావము) మౌనముగా నుండుట, ఆత్మని గహము 

(మనసు ను అహితమెన అరములవె పు పోసియక ని గహంచుట) శుదమెన బు Qa a) రు | ఈ 

(శ్రేష్టమైన భావములు కలిగియుండుట_ఇవి మానసిక తపమనబడును.! 

లోభము, శోకము భయమ్ము [కోధము, అహంకారము నిర్షజ్ఞక, అధిక 
రాగము, ఈర్ష్య, అభిధ్యా (ఇతరుల ధనము తీసికొను ఇచ్చ) - ఇవి వర్ణింప 
తగిన మానస వేగములు.3ి 

ఫలాపేక్ష లేకుండగను, అధిక (శద్దతో ఆచరించబడిన పెమూడు తపములు 
సాత్త్విక తపములు.3 

సాత్త్విక దానము- దేశకాల పాాతములను గున్పెరిగి ఈయవలసిన దానమును 
ఉపకారము కోరకుండగనే యిచ్చుట సాత్త్విక దానము! 

సాత్త్విక జ్ఞానము. వేరువేవగా నున్న |పాణులన్నింటియందునూ నిత్యమగు 
ఆత్మ ఒకటియేనను జ్ఞానము సా త్రిక జానము] & జః అవి మా 

1. మన్క[వసాడ స్యామ్యుత్వం మౌనమాత్మవిని గహ! 

భావసంశుద్దిరిర్యేత_శపో మానస ముచ్యతే ($A 17/16) 
2.  లోధరొతథి య కోధమాన వేగాన్ ఏధారయేత స ర్రస్యేరాతి రాగాణా మఖి 

Cs) ఎ 

ధ్యాయాశ్చ బుద్దిమాన (చ,నూః ౮/2౧) 

3. _ (శచ్చయా పరయా ఠత_ష్రం తప స్త త్రి)విధం నర 
అటో 0 చు 

అఫలాకాంకిభియ్యకె స్వా త్త్వికం పరిచరుం (ఫ.A. 17/17) 
ల్యే దాతవ్యమితి యదానం దీయసపేజఒనువరా 

వవ్ జాన్ 
దళ 

సరం వనన 
అవిభ రం విభ రదు తవానం సిది సొ G పకి (భ : 18/20 ఎటో అటి ణా. a అవ 

ii) ఆత్యపత్సతతం పళ్యాదపి కీట్రతోం 
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సా త్స్వికకర్మ- శాస్త్ర్రవిహితకర్మను సంగముగానిి. రాగద్వెషములుగాని 

పలా పక్షగాని లేకుండాచేయుట సాతి్వికళర్మ అనబడును]. 

సాత్సిషకక_ర_ థై వైరము, ఉత్సాహము కలిగి, సంగము అహంకారము 

దరి జయాపజయములను సమానముగా ధావించు మనుజుడు సా _త్వికకర్న ఆన 

బడును, 2 

జకం. గ్గ అటి జ. ఇ ర అం చి | ఇ 
సాతి ఇక మిది _పస్ళు త్రిని (కర్కమార్గముసు ఏవ త్తిని (అధర్మము 

నుండీ నివృతి ప కార్యా౬ఒకార్యములను, భయాఒభయములన్కు బంధమున్కు 

'మోత్తమును-ఏటిని గురించి తెలిసికొనుచున్న బుద్ది సాత్త్విరబుద్ది అనబడును 3 

య అనగా సొతిసనోబుది నున నును నాతి పక మార్గమున నడిపించును. 
© 

సాత్ష్విం వై ర్యము. మనన్సును, (వాణములను, ఇందియములయిక్క_ 

క్రీయలను యాగపాఛన చేత (ఏకా గచిత్త ము చేత) చలింపని వై ర్యముతో నిగ 

హించియుుడుట సాతి ర ధి రంమనబడును.* 
= కల (అకా [4 

ఇ అనం ఇట న్ { నజ వీ నాతి సుఖము- అభ్యాసముఇఠత ఆనందమును దుఃఖిశాంతిని పొంద 

గలగుసది సుఖము అనబడును, ఆత్మకు బుద్దికి [పసాదత్వమును రలిగించు 

1. నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతము 

ఆఫ పేప్పువా కర్మయత్స్న త్సా త్రిపకముచ్యలే (¥A, 18/23) 

2. ము క్తనంగోఒనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహ సమసి కః 

సిద్ధ్యసిద్దో్యర్నిర్వికారః కరా సాత్త్విక ఉచ్యారే (౫A. 18/26) 

cm [పవృ తి చ నివృతి ౦చ కార్యాకార్యే భయాధాయే 

బనం మోక్షం చయా వే తి బుది పాప కం | / స్ట న్న య్ శ్ర బుద్దిసన్సా పార్ట సాత్ర్వికీ (౨.గీ, 18/30) 

4. భా యయా థధారయె మనః | పాజేం। డియ,కియాః 
యోగే గేనా వ ' చాఖి9 నధ సా పా సా త్రి౩క్రీ (భరీ. 18/33) 
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నదియు [పొరంభమున విషమువ౩ నుండి అమృతముపరె అనంతరము పరిణ 

మించు సుఖము సాత్త్విక సుఖమనబడును,] 

రజో గుణము, 

రజోగుణము రాగాత్మకముగా (దృుళశ్యవిషయములందు (ప్రతిని కలిగించు 
నదిగా) నుండి తృష్ణను (లభింపని వస్తువులయందు ఆభిలాషను సంగమును (ళన 

వస్తువులను వదలలేకపోవుట)ి కలిగించి దేహమునందుండు ఆత్మను కర్మయందలి 
ఆసక్తిచేత పూర్తిగా బంధించుచున్నది.2 ఈ విధముగా ఆత్మను రజోగుణము 
కర్మలయందు చేర్చును.3 

రజోగుణము వృద్ది చెందినపుడు కార్యములందు (పవృత్తి నిషిద్ధకర్యా 
దులను ఆరంభించుట్క ఆశ ఇంద్రియ నిగహము లేకపోవుటచే మనశ్శాంతి 
లేకుండుట. ఈ లక్షణములు కలుగును.* రజోగుణ సంబంధ మైన కర్మాలచే ఫలిత 
ముగా దుఃఖము కలుగును. రజోగుణముచే లాభము కలుగును. మరణానంత 
రము మనుష్యలోకమున జన్మింతురు. 6 

1 సుఖం తి*దానీం | తివిధం శృణు మే భరతరథఅభాంని ద్రమరే యే బు వష న్ 
ఇన లో ఇగో వ్ గా. = చ పం టు సొ దుఃఖాస్తం చ నిగచ్చశి యత్న ద/+విషమిషపరిణా మెఒఫృుతోపమమ్ 

తత్ఫుఖం సా త్వం (పో త్రమాత్ర్మః ని, పసాదజమ్ [PUR 4 ) (ras, చ్ 

థి భక రర్యణామశమ; సృ్పహారజ'స్యెతాని 
జ rrr 

గ 4d} 
జాయన్న వివృద్ధ భరతర్షభ (భ. గ్ వేష [ప్లు 

ర్, ఖం గం 14/16 

6. భ గీ 4/1718 
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జో 

రాజస ఆహారము-ఆధికమెన కటు, అపు లవణ ఉష్క తీత రూతు 
షా య ళం వ 

ఏదామికరముగా నుండు ఆహారములు రాజసాహోరములుగానుండును. ఇవి దుఃఖ 

మును శోఎమున్వు ఆమయములను (వ్యాధులను) కలిగించునవిగా నుండును .కే 

సాతి పక యజ్ఞములు, కర్మలు -- ఫలా పేక్షతోన్కు దంభముకొరకును, 

అధిక 'పమయాసతో నైనను చేయబడు యజ్ఞములు, ఇతర కర్యాలు రాజసములు.2 

ఇతమలనే తాను సత్కారము పొందవ నను ఉచెశ్యముతో, దంభము కొరకు 

ఆచరి'వపదబయు శివపస్ఫువంటి కాయిక్క వాచిక్క మానసిక కర్మలు రాజస తపమన 

బడును, ఇది అస్టిరమై అనిశ్చిత ఫలముకలచె యుదును.3 అనగా ఇతరుల అభి 

చదూనముము వె. దవ౮నను ఉ ఉనైశ్యముతో అన్ని సత్య.ర బు వారు చూచుచుండగా 

" జన దానము. (పళ్యువవారమున్వు తిరిగ ఫరెతమునాశించియు బేర అతి 

రషముమిద ఇవ్వబడుదానము రాజసదానము 
ళు 

పయ నం. | 

1. కటా యుఅవనణాతునష తీతరూత్వవిదాహిన:ః 
లిగా పను కసా 

ఆహారా రాజస సేఐషా దుఃఖ శోకమయ పదాః (ఛ.గీ. 17/9) 
ల CL 

౨. పె అధిసంధాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ ఐజ్యలే భరత (శేష తం 

gy Og రా mt సా 2 

యజ్ఞం ట్టు రొజిన యు (భ గం 17/1 ) 

న్ జ నూ అని అల్లో ఇ (ఏ) యత్తు కాముప్పునా కర్మ సాహాంకారేణ వా పునః 
జ్ ణ్ త ఇ 

[క్రియల బహులాయాసం త్మదాజళము వాహృతమ (భంగం 18/24) 

2. _ సక్కారమానపూజారం తపోదంభేన చెవ యర్ 
(శ) య్ 

అ జ 7 బా గో భ్ 

(క్రియల తదిహూ పో కం రాజసం చలమధృువమి (భగం 17/18 పాత 

3+ యస్తు (పత్యుపకారాస్త్ర ఫలముడిశ్యో వా పునః 

వయసే  చిరినం తదా ఇ చ ఫిదా అంటి త న వం త్ 3 7] - ॥ 2 డయ పున దాన రాజస స్మృృతిబు (ఛి గ్ 17/ 1) 



మానసరోగ | పకరణము 489 

మనుజులను, |పాణులన్కు అనేకత్వముగా భావించుట (తనవారు పైవారు 

అను) భేదభావమునకు ఈ గుణము దారితీయును.] 

అనురాగము కర్మలందు ఇచ్చ, లోభత్యమ్ము హింసాత్మకతృ అశుచి 

తమ్ము జయాపజయములందు హర్షశోకములు-ఇవి రాజసకర్శయొక్క లతణ 

ములు. 

రా జసబుద్ధి- ధర్యాధర్మములను కార్యాకార్యములను ఉన్నదున్నట్లుకార 

వేరుగా (విరుద్ధముగా తెలుసుకొను బుద్ది రాజసబుద్ధి. 3 

విషయేం[దియ సంబంధముచే మొదట ఆమృతమువ లె నుండి పరిణామ 

మున విషతుల్యముగా నుండు సుఖము రాజస సుఖమనబడును.* 

ధర్యం, అర్హకామములను ఫలాపేకకలిగి మిగుల ఆన క్తితో అనుష్టించు 

చుండుట రాజసధృతి అనబడును 

1, పృథ క్క్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృధ గ్విధాన్ 

చేేత్రి సర్వేమ భూరేమ తజ్ఞానం విద్ధి రాజసమ్ (భంగీ- 18/21) 

2, రాగీ కర్మఫల  పేప్పుట్లవో హింసాత్మకో౬ళుచి; 

హర్షళోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః (భగ. 18/27) 

3 యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చ కార్యమేవ చ 

7 ఫ్ Pp 

అయధావ[త్పజానాతి బుద్దిస్సా పార్టి రాజని (భం గీ- 18/31) 

4. విషయేం | దియసంయోగాధ్యత్త ద|గే2. మృతో పమమ్ 

పరిణామ విషమివ తత్ఫుఖం రాజసం స్మృతమ్ (భా గీ. 18/38) 

ర్ యయాతు ధర్మకామార్షాన్ ధృతాషధారయతే= రన 
ల. య 

వసంగేన ఫలాకాండీ ధృతిస్సా పార్థ రాజసీ  (భగీ, 18/34) 



490 కాయచికిత్స 

తామనగుణము :. 

తమోగుణము అజ్ఞానమువలన కలుగును, మోహనము (అవివేకము)ను 

(పమాదము (పరాక్కును, కలిగించును. ఆలస్యము, నిడలచే ఆత్మను బంధిం 

చును. తమోగుణము జ్ఞానమును ఆవరించి (ప్రమాదము (పరాక్సునందు చేర్చును. 

తమోగుణము వృద్ధినందినపుడు అ్మపకాశము (అవి వేకమునునుు అ పవృ త్తి 

మరియు పె ఇతర గుణములను వృద్దిచేయును.] 

తామస ఆహారము.ఒక యామము[కితము పక్వము చేసినది, రసము లేక 
సారము నశించినది పూతిగంధము కలది, పర్యుషిత మైనది, వేరొకరు తినగా 

మిగిలినది అ మేధ్యము (మేధస్సునకు హాని కలిగించునది, అగుఆహారము తామ 

సాహారము 2 తామసగుణము కలవారికి ఇది (పీతికరముగా నుండును. 

తామసయజ్ఞము- విధివిహితము కానిది అన్నదానము మవ్ర9ము, చకిణ్క 

(శద్ధ- ఇవేవియు లేనిది తామసయజ్ఞము 3 

మూర్గపుపటుదలతో ఆత్యను వాధి-చు కొనుచగాన్సి ఇతరుల -*శనము 
కొరకుగాని చేయబడు తపస్సు తామస తపస్సనబడును.*ే 

1 i) తమ స్వ్వశానం వది మోహనం సర్విదేహినామ్ 
అటి ము స్తు! ఈ 

(వమాదాలన్య నిదాఖి స్తన్నిబధ్నాతి భారత (భ.A. 14/8) 

iiy భః గీ, 14/9 

ఏ) అ(పకాళోఒ పవృ త్తిశ్చ (వమాదో మోహపఏవ చ 
యమ ఉన గా న aie, ల తమ న్యాతాని జాయ నే వివృ ర్ల మరునందన (భంగ. 14/13) 

2 యాతయామం గతరసం పూతి పరయ్యషితం చ యత్ 

ఉచ్చిష్టమపి చా మేధ్యం భోజనం తామస (ప్రాయ (వ గ్ 17/10) 

3. విధిహానమవృష్టాన్నం మం, తహీనమదకి ఆడు 
శు 

(శద్దావిరహితం యజ్ఞం తామసం పవగిచక్షరే (పగ. 17/13) 

4 మూఢ [గా హేజాళ్మనో యత్నీడయా క్రియతే తపః 
ముల సొ న లో | ఇ ఇదు ఇని ఇట సద న చ A సరస్యోల ఎైదనార్జిం వౌ తత్తామసమునాహృుతమ్ (భాగ, 17; 19 
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దానమునకు తగని దేశకొలములందు అపా తువై నవారికి ఇవ్వబడినదానం 

ఆఅఆవమానించియు, సత్కార శూన్యముగను ఇవ్యబడినది తామసడానమసబడును. 1 

కారణముగాని, తీ_త్త్వ్వముగాని తెలియని అల్బమైనకార్యము దేనియం దె 

నను అదే సమన మగునటుల నిమగ్న మెయుండు శ్రానము తామససు 2 

అనుబంధమును, నాశనమును తనకుగాని, ఇతరులకుగాని కలుగుహింసను, 

తన సామర్ద్యమును ఆలోచింపక మోహము (అక్షానముతో [(పారంభింపబడు 
అ ఈ 

కర్మ తామసకర్మ అనబడును. 

చిర కా(గత లేకుండుట్క (వొకృత (పామర స్వభావము కలిగియుం 

డుట్క _స్తభ్రతృ శఠత్వము (మోసము ఇతరులను మోసగించి వారి జీవితముపాడు 

చేయట్క అలసత్వమ్యు విషాదత్వము, దీర్హ సూత్రత_ ఈ లక్షణములు గలవాడు 

తామసక ర్త అసనదడును.* 

తమస్సుచే ఆవృతమగుటచే అధర్మమును ధర్మమనియు అపై ఇతర పదా 

రములను విరుదముగా తలంచుచున్న బుది తామసబుది అనబడును. 
థి © ళు థి 

1 ఆవేశురాలవే య్వనమపా, తేభ్యశ్చ దీయలే అసత్కృ కమవజ్ఞానతం 

తత్సామసముదాహృతం (భ.గీ. 17/22) 

2 యత్తు కృత్పన్నవ దెఠస్మిన్కా- ల్యే సమ హైతుకమ్ _అతత్త్వార్ధవదల్పం చ 

తత్సామసముదాహృతమ్ (భ,గీ. 18/22) 

3 అనుబంధం క్షయం హింసామనపేక్య చ పొలతుషమ్ 

మోహోదారభ్యతే కర్మి యత్న తామసముచ్యలే (5-A. 18/25) 

4. అయు గ్ర | పొక్చుతః _స్తద్దిః శరోనై ష్మృదేకోఒలసః 

విషాదీ దీర్షసూ(తి చ కర్తా తామస ఉచ్యతే (భగీం 18/28) 

5, అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యలే తమసా౬౬వృతా 

సర్వార్లాన్విపరీతాంశ్చ బుద్దిసాపాద తామసి (భంగ. 18/32) 
య క థి య 
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దుచ్భద్ధిచే నిదను, భయమును, శోకమును విషాదమున్తు మదమును 

విడువకుండా యుండు బుద్ధి తామనధృతి తామస వై ర్యమనబడును.-1 

పారంభమునందు తదుపరిగూడా ఆత్మను మోహింపచేయునవి, నిద 

ఆలస్యము, |పమాదము వీనివలన జనించినది అగు సుఖము తామస *:..ఖి మన 

బడును. 42 

స_త్వగుణము అధికముగా నున్నపుడు అది రజోతమో గ ఏములను 

అణగదొక్కి. [పవర్తించును. అదేవిధముగా రజోగుణము సత్త ్ వితిఒ.'గుణము 

లన్కు తమోగుణము, సత్త ్వరజో గుణములను అణగ దొక్కి_ (పవర్తించు 

చుండును. 

మనస్సు యొక్క రర్మలు 

మనస్సు అచేతనమైనందున ఆత్మచేత చైతన్యమును పొ ది ఆత్మ 

యొక్క- (క్రియలను నిర్వహించునని మనన్సుయొక్కం స్థానమును గురి.ఎన వివ 
రణలో తెలుపబడింది* అందువలన ఆత్మకు ఆపాదింపబడిన కర్మలు అన్నియు 

మనన్ఫుయొక్క. జ్ఞాన[ ప! కియహాడా అచట విపరించబతించి. 

పైన చెప్పబడినవికాడ మనస్సు యొక్క. కర్మలు ఈ (రంది విధముగా 

"పేర్కానబడినవి. 

— 
అం రారా తారలను. జాం అయయ. గారా తాలాలు క ండాాాకారలు అతా తా. 

1. యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ ౦ 

న విముంచాతి దుర్మెధా ధృతిస్సా పార్టతామసీ (భంగీ. 18/35 

2 యద గే చానుబన్లే చ నుఖం మోహన మాత్మనః 

ని దాలస్య(పమాదోళ్టం త ర్రామసముదాహృతమ్ (భ. గం 18/39) 

ఏ, చ, శౌ క్ష 
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చింత్యమ్యు విచార్యమ్ము ఊహ్యామ్ము ధ్యెయము, నంకల్చనము మనస్సు 

'ఇందియ్య ఇం దియార్హముల సంయోగములతో తెరిసికొను ఇతర విషయములు - 

ఇవి మనస్నుయొక్క విషయములుగా నుండును. ఇం|దియాభిగహము (ఇంది 

యములసు వానివాని విషయములందు [పవ _ర్తింవచేయుట్స) తనను తాను అహిత 

విషయాచులనుండి నిిగహించుట, ఊహ్యవిచారము ఇవన్నియు మనస్సుయొక్క- 

కర్మలుగా చరకునిచే పేర్కొనబడినవి. 2 

మనస్సు అతీం|దియనుని చెప్పబడినది. ఉభయేం[దియ మనియు చెషు 

బడినది, జ్ఞానేందియ కర్మేందియ విషయములన్నియు సునన్సుయొక్క- సంబం 

ధము క్ ఎగనిదే (పవదర్హింప జాలవు, పంచ జ్ఞానేం[దియముల విషయములు 

మనస్సు న్వారానే బుద్దికి ఆక్మకుచేరును. బుద్దిద్వారా (పేరేపింపబడిన మనసే 

కరం. ఎయములను (పవృ_త్తము చేయను. 

ae ఉభయేం(దియములకు అశీతమైన చింత్యాది కర్మలు గూడా మనస్సు 

నిర్వ మంచు చుండును. 

చంత్యము_ చింత అనునది స్తీలింగము* మనస్సు ఎల్లపుడు అనేక విషయ 

ములను గురించి చింతించుచుండును. అందుకే చిత్” అనికూడా మనస్సుకు 

పర్యాయము గలదు. సతతనుననము చేయునదగుట చేతనే మనస్సు అనబడు 

చున్నది.2 పూర్వము అనుభవించిన జ్ఞానమువలన కలిగిన సంస్కా_రముయొక్క. 

1. చింక్యం విచార్యమూహ్యాంచ ధ్యేయం సంకల్స్యమేవ చ 

యత్కి.ంచిన్మన సోజేయం __ తత్సర్వం హ్యర్థసంజ్ఞకమ్ 

ఇం|దియాభిగహః కర్మమనసః స్వస్య నిిగహః ఊహో విచారళ్చ తతః 

పరం బుద్ధిః (వవర్తతే (చుశా, 1) 

2, i) చింత్యతే జ్ఞాయతే అనేన చిత్ 

11) చింత్యం యత్ మననానావిషయగతం చింకయతి (ఉపస్కా-ర టీక) 

111) మన్యతే జ్ఞాయశేఒనేనేతి మనః 
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ఉద్యోధనము లేక పూర్వద్భష్ష పదార్థస్మరణము మనస్సుడ్వారా జరుగును 

స్మృతివలననే యీచి న్తనము జరుగుచుండును. స్మృతిని గురించిన వివరణ తదు 

పరి ఇవ్వబడును. 

విచారము ;. 

విచారమనగా త _త్త్వ్వనిర్ణయము. ఏదైనా వస్తువుయొక్క గుణదో షములను 

గురించిన జ్ఞానమును పొందుటకై చేయు వివేచనము విచారమనబడును** 

ఊహ్యుము ;= 

శాసా9నుకూల తర్కుముద్వారా విషయముయొక్క సంశయ పూర్వపకొ 

దులను నివారించి ఉ_త్తరపక్ష స్థాషనాది నిర్ణయమునకె చేయు పరీక్షా[పక్రియ 

ఊహాయనబడును.3 

ధ్యేయము :._ 

ధ్యానము అనిగూడా ఇదనబడును. “ధ్యానము? అనునది వయక్నమును 

సూచించు పదము, ధ్యేయము అనునది గమ్యమును సూచించుపదము. 

ఎక్యాగచి త్రముతో ఒక గమ్యముకొరకు చేయు పయత్నము ధ్యానము అన 

బడును. 

1. (పాగనుభూత జ్ఞానజన్యే సంస్కారో దేధే పూర్వుదృష్టవదార్ధస్మరణే 

2, వి చిర--ధన్-[-పుం తత వనిర్లయే తదనుగుదే వాక్యసోమే చ 

3. ప్ర) ఊహో_స్త్రీ_ఊహ్ొధన్ టాప్ .వికర్కే_ 

1) ఊహ్యం తర్క (ఉపసారటీకా) 

111) శా స్తే)ిణాస్టాపనమ్ 

4. శ ధ్యాన.నంధ్యా+-లుట్ చింతనే చింద స్ర్యై-కతాన పవాహే 

ly దై్యైచన్నాయాం స్కృలో ధాతుశ్చినాాత లేన నిశ్చలా 

ఏతత్ ధ్యానమహ। పో కమ్ ర 

జీ 

అథే 

tii) ధ్యేయం-యల్ ఏకా[గేజమనసా ఖావ్యతే 
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సంకల్పము : 

ర్నర్తవ్యా క్వర్తవ్యతలను నిరయించి అనఖీష్షసిద్రకే సరిగా కల్పించబడిన 
లం రు (oY. wan 

నిర్తయవఎ సంకల్పము అనబడును.' ఏనిలో ఊహా విచారము, సంకల్పము, 

చిన్తనము మొదలగునవి ఇం్యదియ నిర పేక్షీక మనో వ్యాపారములు. 

ఇం(దియాభి[గహము న ఇం|దియములను వాని వాని విషయము లందు 

(పవర్హిఃప చేయుట లేక నిగహాంప చేయుట .2 

మనో ని|గహము : మనస్సు తనను తాను అహిత విషయముల నుండి 

నిగహి:చుకొనుట.,3 

ఇతర మనో క్లైయ విషయములు : 

సుఖము దుఃఖము ఇచ్చు, ద్వేషము మొదలగు ఇతర కర్మలు 

ఐత రేయ ఉపనిషత్తునందును. దృిహదారణ్యకో పనిషత్తు నందును మనో 

వ్యాసారములను గురించిన వర్ణన కలదు. పతంజరి యాగ సూ తము నందును 

మనస్సుయొక్క_ వర్తన కలదు, వాటిని గురించి తెలిసికొనుట మనో వ్యాపారము 

లను అర్హము చేసికొనుటకు అధికముగా సహకరించును. 

1. (ఏ సంకల్ప-- పుంనమ్ కృప్_ధన్ సంకల్పేనవినారాజన్ యత్కి_ంచిత్ 

కురుతే నరః 

(11) సంకల్ప్యం_మనసాయత్ సమ్యక్ కల్బ్యతే క.ర్తవ్యాత్వేన అవధార్యతే 

(ఉపస్కార టీకా) 

2. (i) ఇం దియాణాం అభి గహః యధాన్వం విషయేమ _పేరణం ల్ధా 

అస్య మనసః నిగహః ఆహితాత్ నియమనమ్ (ఉపస్కార టీకా 

ఏ, (i) ఏవం అన్యత్ యక్కిం చిత్ నునసోక్టైయం మనసా గాహ్యం 

సుఖదుః ఫచ్చా ద్వేషా చికం తత్ సర్వణిద్ద సంజ్ఞకమ్ (ఉపస్కార టీకా 
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ఉపనిషదో క మనో వ్యాపారములు. 

1. సంజ్ఞానము - (జ్ఞానముతో కూడి యుండుట) 
ఠా అః 

౨. ఆజానము _ (జ్ఞానమును పొందుట 
అ దః 

3, విజానము _ విశేష జానము 
షా ణః 

4. (పజ్జానము _ సెదాంతీకరణము. 
షః ఇధి 

5, మేధా. (గహణ శ్రి 

6. దృష 

7. ధృతి_ నిర్ణయము. 

8, మతి. అభి పాయము 

9. మనీషా. ఊహ 

10. జూతి (భావించుట) 

12, సంకల్పము 

బుతు. పనులు చేయుటను గూర్చిన విచారము 
14. అశు. జీవితేచ్చ 

15. కామము 

16, వశము. మనస్సును వశము నందుంచుకొనుటే 

పతంజరి యోగ సూూతము ననుసరించి మనో వ్యాపారాదులు. 

చిత్తము యొక్క భూములు లేక అవస్థలు ఈ [కింది విధములుగా 
నుండును. 

సంజానమాజానం విజానం (ప్రజ్ఞానం మేధాదృష్షి ధృతిర్మతిర్మనీషాజాతిః ఖా క జ జ టె 

స్మృతిః సంకల్పుః కృతురసుః కామోవశ ఇతి సర్వాణ్యేతాని (వజ్జానన్య 

నామధదేయాని భవంతి (ఏ. ఉ.3 [20) 
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ఇవ ఐదు, 

1. &ప్తము - అరతి లేక అశాంతి జ్వరాది వ్యాధులలో కలుగును, 

2. మూఢము - మూఢమైన మానసిక స్థితి మదు మూర్చ, సంన్యానాది 

వ్యాధులలో కలుగును* 

3. విక్షిప్పము - వికృతమైన మనో స్థితి. ఉన్మాధృఅపస్మారాదులలో కలుగు 

సతి, 
య 

ఈ మూడు స్థితులు మానసిక రోగములతో సంబంధము కలిగియుండును. 

(కింది రెండు స్థితులు యోగములచే అభ్యాసముచే సాధించ దగిన ఉచ్చ మానసిక 

సితులు, 
@ 

4 ఏకా(గత-విద్యార్థులు, శాస్త్రజ్ఞులు సాధించిన [ప్రయోజన కారిగా ఉండు 

సితి, 
® 

ర, నిరోధము - ఇం(దియార్హముల నుండి మనస్సును నిరోధించుట 1 

ఈ స్థితిని చరకుడు గూడా “యోగము”అని పేర్కొనెను, మనస్సును 

ఇం|దియములవై పు పోనివ్వక ఆత్మయందే నిలుపుటచే ఆత్మ శరీరమునకు వళ 

మగును. సుఖ దుఃఖాదులు రెండును నివృత్తి చెందును. ఈ స్తితిని యోగ 

మందురు? 

1. క్నప్తం మూఢం వికి ప్తమేకా[గం నిరద్ధమితి చిత్తస్య భూమయః 

(వ్యాసభాష్య-యోగశాస్ర్ర 1/1) 

2, ఆక్య్మేందియమనోర్ధానాం సన్నికర్షాత్పవ ర్తతే నుఖదుఃఖమనారంథా 

దాత్మసై మనసిస్టిరే ॥ నివర్తతే తదుభయం వళిత్వ్యంచోపజాయతే | 

స శరీరస్య యోగజ్లాస్తం యోగమృషయోవిదు; (చ. శా. 1/139) 
a 2 

కా, (3) 32 
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ఆత్మ విజ్ఞానమును పొందుట సాత్త్విక గుణము వృద్రిచేయుట మొదలగు 
యో జ ణి 

నవి సమాధికి యోగమునకు సహకరించును, 

చిత్తవృత్తులు రెండు రకములుగా నుండును. 

1, పరి దృష్టి లేక (పత్యక ధర్మములు 

2, అపరి దృషి లేక పరోక ధర్మములు! 
ల 

1. పరిదృషి లేక (పత్యత ధర్మములు: 

చిత్తవృత్తులకు? సంస్కారము కారణముగా సనుండుననియు తిరిగి 

సంస్కా రమునకు చి త్తవృత్తులు కారణముగా నుండుననియు ఈ విధముగా 

ఈ ఆఎడును అన్యాన్యా[ళితములై వీజ-వృక ధర్మము వం నుండుననియు 

చెప్పబడినది, 

ఉదా. సద్వృృత్తానుస్టా నము. సాక్లిత్తిక గుణవృద్ధికి రారణమగును. సా త్రిక 
గుణ వృద్ది సాత్త్విక కార్యములకు సద్వృత్సానుష్టానమునకు కారణమగును. 

పరిదృష్ట చి త్తవృత్తులు ఐదు, అవి ఈ (కింది విధముగా నుండును. 

1. [(పమౌణము.[పమాణముల ద్వారా మనన్సు జ్ఞానమును పొందును, యోగ 

దర్శనమునందు (పత్యక్క అనుమాన, ఆగమమను మూడు (ప్రమాణములు 

అంగీకరింపబడినవి. చరకమున యు క్రి (వపమాణము గూడా పేర్కొన 
బడినది, [పమాణములచే యధార్థజ్ఞానము కలుగును. 

2. విప ర్యయము-మిథ్యాజ్ఞానము, (భ్రమలు (Delusions) 

1, చి త్రస్యదొ్యధర్యా పరిదుషా కాపరి దృస్తాశ్చ తత (పఠ్యయా యు 

త్యకాః పరిదృష్టాః (యో.సూ. 3/15) 



మానసరోగ (పకరణము 499 

ర్ం 

వికల్పము.| పత్యశ జానముగాని మీధ్యాశ్షానముగాని కోక కల్పనా శొనములో త్న్ &ః యు 

చిత్తము ఉండును, ఊహో చిత్రములు. హల్యుసినేషన్స్ (6116010261 

౦౧5) ఈ కోవలోనికి వచ్చును-- కొన్ని మానసిక వ్యాధులలో ఇది 
[ప్రధాన లక్షణముగా నుండును, 

ని|ద_ఇందియ వ్యాపారములు నిరోధింపబడు అవస్థ నిద, 

స్మృతి. అనుభవించిన విషయములచే కలిగిన క్రానము.-! 

నిద స్మృతి గూడా మానసిక వ్యాధులలో వికృతి చెందుచుండును* 

11. అపరిదృష్ట లేక పరోక్ష చిత్త ధర్మములు 
ఈ క్రింది విధముగా నుండును. 

ఇవి ఏడు విధములు-వీటి అ స్తిత్వము ఆగమ అనుమానములచేత మాగతమే 
(గాహ్యము కాని (పత్యక్షముచే (గాహ్యములు కావు. 

1. నిరోధము.ఇది ఒక విశేష మానసిక అవస్థ. నూతనవృత్తులుగాని సంస్కా_ 

1. 

2. 

వృ_త్రయః పంచతథ్యః కమా క్షీషాః॥ (ప్రమాణ విషర్యయ వికల్చ 
నిదా సృ్మృతయః (వత్యకానుమానాగమా; [పమౌజాని విపర్యయో 
మివ్యాజ్ఞానమత దుప పతిష్టమ్ శబజానానుపాతీ వస్తుశళూన్యో వికల్చః॥ మా వ దక వాటి 

అభావ |[పత్యయావలంబనావృ త్తిర్ని| దా॥ అనుభూతమిషయానం| పమోషః 
న్మృతిః (యో.నూ,1/5_11) 

వస్తుమా(కాత్మక అపరిదుష్టాః తే చ భవంత్యనుమానేన 
(పా_ప్తివస్తుమా తసద్భావాః నిరోధధర్మసంస్కా_రాపరిణా మో ౬ర్థజీవనమ్ 
చేష్టా ళక్తిశ్చ చి తస్య ధర్మా దర్శనవర్షితా£॥ | 

' (యోగన్యూత-వ్యాసభాష్య _౩3 [15) 
చి త 'స్యేతి_పరిదుషాః (పత్యక్షాః అపరి[దుష్టాః పరోక్షా; తత | వాటి లు యు 

(పత్యయాత్మకా; [ప్రమాజాదయః సప్తాపరి[ దుషాత్కారిక్రయా అ 
అజాత థు - 



4. 

7. 
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రములుగాని ఉక్పన్నము కాక నిరోధింపబడి యు-డును. సామాన్య 

మానవులు ఈ స్థితికి చేరలేరు. 

ధర్మము.ధర్యా ధర్యముల్కప్పణ్యపాపముల (ప్రభావము మనస్సు పైపడును. 

సుఖదుఃఖములచే తెలిసికొన వచ్చును, 

సంసా-రము-సంసా్యరముచే మనుష్యని మనస్సు (పభావితమగును. 

సంస్కారముచే స్మృతి కలుగును. స్మరణ శక్తిచే సంస్కారమును 

తెలిసికొన వచ్చును, 

పరిణామము.చి త్రము తిగుణాత్మక మగుట చే, అతి చంచలముగానుండును. 

క్షణక్షణమునకు సత్త్వ, రజు తమో గుణములు మనస్సుపై ఆధిపత్యము 

వహించుచు. చిత్త వృత్తులను (ప్రభావితము చేయచుండును. చిత్త 

వృత్తులను బట్టి ఆసమయమున ఆధిక్యతలో నున్న గుణమును అంచనా 

వేయవచ్చును, 

జీవనము.జీవనము బేక (పాణధారణముగూడా చిత్తము యొక్క పరోక్ష 

ధర్మములలో ఒకటి శ్వాస (పశ్వాసములచే పాజణధారణతను అను 

మానము ద్వారా నిర్ణయిం పవచ్చును, మనస్సు ఉ_ర్రేజిత మెనపుడు శ్వాసో 

చ్భాకనలు వృద్ధి చెందును. విషాదముగా నున్నపుడు మందగించును. 

చేష్టా.శారీరక చేష్టలవరె మానసిక చేష్టలు సులభముగా దృష్టిగోచరము 

కావు. అనుమానముచే మాతమె (గహింప వలసియుండును, మనస్సు 

ఏ ఇం[దియము ద్వారా విషయ్యగహణ చేయుచున్నది మొదలగువానిచే 

ఆనుమానముచే మానసిక చేష్టలు (గహించవలయును. 

శ క్రిమానసిక శక్తిని ధ్యానము ఏకాగ్రత, సాతి మొదలగు మనో 

వ్యాపారములచే అంచనా వేయబడును. శారీరక శక్తివలెనే మానసికశ రీ 

గూడా వేర్వేరుగా నుండును, దేహబలము మౌనసికళ క్తి ఒకటిగానుండవు - 
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దుర్చలునికి గూడా గొప్ప మనో బలము ఉండవచ్చును. నత్త 

గురించి వివరణ చూడనగును.! 

పైన వివరించిన మనో వ్యాపారములన్నింటిని మూడు విధములుగా విభ 

జింపవచ్చును. 

1. 

2. 

మనో 

జ్ఞాన పధాన వ్యాపారములు-జ్ఞానేం[దియ సంబంధిత వ్యాపారములు. 

భావ్యపధాన వ్యాపారములు.నుఖమ్ము దుఃఖము, ఇచ్చు ద్వేషము మొద 

లగునవి, మనో వ్యాపారములు. 

చేష్టా! పధాన వ్యాపారములు -ఆకుంచన (పసారణాది వ్యాపారములు 

కర్మేం్యదియ వ్యాపారములు. 

> 

ఇ అర జ అది అట ఖు అ కల జ 5 ఇ oe ఈ మూడు విబెధములలో సుమష్త నుస్త్క నిరూఢాఏ వ్యాపారములు 

వికారజన్య వ్యాపారములు అంతర్ఫూతము చేయుట కష్టము. 

సంగహాతి నిరో ధేతి నిరోధో వృ త్రీనామసం (పజ్షాతావస్టా 

చిత్తస్యాగమళః సంస్కార శే షభావోఒనుమానతళ్చ సమధిగమ్యుతే 

ధర్మ|గహ దేనపుజ్యాపుద్యే ఉపలత్షయతి క్వచిత్క_ర్మేతి పాఠః 

కధాపి తజ్జ_తే పుణ్యాపుణ్యు ఎవం (గా హ్యేతే తేదాగమతః 

సుఖదుఃథో పథోగచర్శనాద్వానుమానతోగమ్యుతే సంస్కా_రస్తు 

స్ట్రైలేనను మీయతే ఎవం (తిగు ఇత్వాచ్చి త్తస్య చలం చ గుణవృ త్తమితి 

(పతిక్షణం పరిణామోఒనుమీయతే ఏవం జీవనం (పాణధారణం 

(పయత్నభేదో ౬సంవిదితశ్చి త్తన్య ధర్మః శ్వాన్యపళశ్వాసాభ్యామను 

మీయతే ఏవంచేతసశ్చేష్ట కియా యధా యధా తొ స్తేరిం|దియెః శరీర 

[వదేశైర్వా సం[పయుజ్యతే సాపితస్యంయోగా దేవానుమీయతే ఏవం 

శక్తిరప్యుద్ భూతానాం కార్యాణాం సూక్ష్మావస్థా చేతసో ధర్మః న్టూల 

కార్యాను భవానుమీయతే ఇతి 
జ గం a లీ ఇ చి 

వాచన్బతి మశం-ఠతత్త్వైివ శారదిఎవొ 
టు చలనాలు. 

సెభాష్య 3/15 > 

పె 
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మనస్సుతో పొటు బుద్ది అహఎకారము ఇ౨ మూడును తిగుణాత్మకముగా 

నుండును. అయినప్పటికిని పని మూడింటికి. పోషకం రలు సాంఖ్యమునందు 

వర్ణింపబడినవి. 

బుద్ది అవ్యవసాయ స్యరూపముగను (తిగుణాత్మకముగను ఉండును. 

మనస్సు, ఇం(దియములనుండి [గహి౨చిన శ్రానమును అహాంకారమునక్కు 

అహంకారము బుద్దికి సమర్చించును, బుద్ది సంపూర్ణ అర్థములను (గ్రహించి 

ఆత్మకు సమర్పించును. బుద్ది అన్ని సంసా్కారములకు అధిజ్టానముగా నుండును. 

ఇది సాత్త్విక మెనప్పటికిని ఆయా వ్యర్ముల పూ పూర్వజన్మ సంస్కారముల నను 

సరించి రాజసికముగాగాని తామసికముగాగాని కూడా ఉ డును. ధర్మ జ్ఞాన 

వై రాగ్య్క, ఐశ్వర్యాదులు సాత్త్విక బుద్దియ దు అధర్మ అజ్ఞాన అవై రాగ్య అనె 

శఛశ్వర్యాదులు తామస బుద్దియ "దును ఉండును. 

ఇం|దియములు, మనస్సు అహంకారము ఇవేవియ సంస్కారమునకు 

అధిష్గానములు కావు. కేవలము బుద్ధి మా(తమే సంస్కారమునదు అధిష్టానముగా 

నుండును.! 

1.1) సాంఠళః కరణాబుద్దిః సర్వవిషయమవగాహ లే యస్యాతఠ్ 

తస్మా తివిధం కరణం ద్వారి ద్వారాణి శీషాలి॥ (సాంఖ్యకా. 23) 

ii) అధ్యవసాయో బుద్ధిర్హరో్యజ్ఞి కానంవిరాగఎశ రమ్ । 

సాత్విక మేదదువం తామస కమస్యాద్వివరీ రమ్ (సా.కె, 23) 

siti) తథా బాహేందియాణ్యాలోచ్య మనసే సమర్పయంతి, మసశ్ళ్చ 

సంకల్ప్యాహంకారాయ అహం౦కానళ్ళా భిమర్యబుద్ది 

-నరాషధ్యక్షభూతాయాం తచిచము డ్రమ్ (పా.మ. సాం.ళం వ కౌముది) 

iv). బుద్ధ రేవాఖిలసంస్కా రా దారత్హానతు చయ రా చెర హంకా కారమనసోర్వ్వా 

పూర్వదృష్టవృతాథ పర్య విరిరా వీథి; స్మరణానుపప క 

ఒత _త్త్వజ్ఞా నాఒహ౨ంకారసోంయే ౬. శ్రర ఇదర్యనార్న, అతో 

వ్వ్యః (వరానర్నోమిక్యర్థిః 

(సా. థొ, 2/43) 

ఇట జు . ఇ హన 2 

సంన్కారాధారతయాఒపిదు ఎంద 
ణు 
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ఇండ్ల 

స్మృతి 

న్యాయవై శేషిక మనుసారము బుద్ది లేక జ్ఞానము రెండు. విధమాలునా 

నుండును, ఆవి. 

1. స్మృతి, 

౨. అనుభవము, 

ఆనుభవము అనునది నిజమునకు స్మృతికి [పధమసోపానము వంటిది, 
అనుభవము యదార్జాను భవము అయదార్థానుభవము అని రెండు విధములుగా 

నుండును. యదార్థానుభవము (పమా అనబడును. ఇది (పత్యక్షొది బేశములచే 

నాలుగు విధములుగా నుండును. 

అయధార్దానుభవము సంశయమ్ము విపర్యయము తర్కము అను బేధము 
లచే మూడు విధములుగా నుండును. వీని వివరములు ఇందు అ పస్తుతములు. 

మానవ రోగములందు స్మృతి (పధానమైనదగుట వలనను అఆపస్యారాది 

వ్యాధులలో (భంశము నొందుట (ప్రధాన లక్షణమగుట వలనను స్మృతిని గురించి 

'తెలినికొనవలనీయుండును, 

1. సంన్కారమా తజన్యం జ్ఞానం స్యృతిః తద్భిన్నం జ్లానమనుభవః 

7 రా రీ mn ఆ ల ౮ 
సద్వ్వివిథ యదార్థ 2.యధాద్దశళ్ళ తద్వతిత|త్పకారకో ౬నుభవో 

యధార్థః యధా రజతఇదం ర జతముతి శ్లానమ్ సై వ్యప మేళ్యుత్యం 
0 ang (ns 

చ SS గాం నన; భద ఇకాదగదోం ఘుగనోం లే! తదభావవతి తు రకోజ౬నుఖవ ౬యదార్దః యదార్థాను 

భవశ్చతు ర్విధ; (పత్యఖ్షనుమి త్యుపమితిళద్ది భేదాత్ 

క్రతు. రణ మపి చతుర్విధమి (పత్యషానుమానో పమానశద్ద 

సదా త అయవార్షానుభవత్తవిదః సంశయవిపర్యయతర్మ్క. 

దాత్ (తర్క నం|గహ 
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అనుభూత విషయముల యొక్క అనుభవజన్య సంన్కారములయొక్క 
నామము స్మృతి అనబడును. అనగా సంస్కా_రజన్య జ్ఞానము స్మృతి అనబడును. 

ఆత్మ మనన్సు వీని సంయోగ విశేషములచే కలిగిన సంస్కార జన్య 
జ్ఞానము స్మృతి అని కణాదుని అభిపాయము 1 స్మృతికి మూడు విధములకు 
మౌలికాంశముల సమ్మేళనము అవసరము. అవి సంస్కార (గహణము 
(Learn.ing) అవధారోణమ్ము వాని స్థిరత్వము లేక యధావత్ రక్ష (Reten- 

tion) ఉదోోధనము \Recollection) 

వీనిలో సంసార గహణ మునకు పిత్తము, (సాధక) ధారణ న్పరత్వము 

నకు శ్రేష్మము ఉద్చోధనమునక్రు (స్మరణమునరు) వాతము సహకరించునని భావింప 
వచ్చును 2 

స్మృతి గూడా యదార్దస్మృతి ఆయరధార్గస్మృతి అని రెండు విధములుగా 

నుండును. స్వవ్నమునందు అయధార్గస్యృతి జాగతావస్థలో యధార్దన్మ్భతి కలు 

గునుః 

1. (1) అనుభూకవిషయాఒ స్మ్యమ్వోొషః స్మృతిః యోగ సూత్ర 1/11 
ఆత్మమనసోః సంయోగవిశేషాత్ సంస్కారాచ్చ స్మృతి 8 (వై ఇ.స్కూ 

9/216) 

2.) (ప్రభా (పసాదో మేధాచ పి్రకర్యావికారజమ్ స్నెహో బంధ్య 

స్థిరత్వం చ గౌరవం వృషతా బలమ్ క్షమా ధృతిరలోభశ్చ 

కఫకర్యా వికారజమ్ (చ.సూ, 18/5253) 
(ii) (పాణో .20 30 మనో ధమనీధారణ | 

(111) ఉదాన... ....ధి ధృతి స్మృతి నునోవిబోధనాది (రోమః 

(అ. సం. సె శ్ 20/4) 

(iv) బుద్ది మే ధాఖిమాం య. తా, ధిరలి (అ, సం, నూ 20/5) 
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స్మృరణ వ్యాపారమునకు ఆత్మ మనస్సుల సంయోగము, సంస్కారము 

్యంతర కారణములు. వీనితో పాటు బాహ్యా కారణములు ఒకేసారిగా కలసి 

ఏ౦డక పోవుటచే స్మృతి అన్ని సంస్కారముల వలనను ఒకేసారి కలుగక 

మముగా కలుగుచుండును. స్మరణశకక్తి వ్యక్తిగత బేధములను కూడా కలిగి 

'ండును. 

తికి కారణములు : 

స్మృతికి చరకుడు ఎనిమిది కారణములను 'పేర్కొానెను, అవి, 

1, నిమి త్ర (గహణము - కారణమును చూచి కార్యమును స్మరించుట . 

; మృ త్తికను చూచి ఘటమును స్మరించుట 

2. రూప (గహణము _ రూపమనగా ఆకారమును చూచినపుడు సమాన 

ము గల ఇతర వస్తువులు స్మరణకు వచ్చుట శ్వేత హరిజమును చూచి 

ఏ) గోవు స్మరణకు వచ్చుట. 

3 సొద్భశ్యము - సామ్యత కం|డివంటి ముఖము గలిగిన వ్యక్తిని 

పుడు తం|డి స్మరణకు వచ్చుట. 

4. సవిపర్యయము - అధిక అనాదృశ్యమును చూచినపుడును స్మరణకు 

). ఉదా కురూపి ఐన వ్యక్తిని చూచినపుడు మంచి రూపవంతుడగు వ్య 

కు వచ్చుట. 

5. నత్త్వ్వాను బన్దము _ స్మరించవలసిన విషయమును ఎకాగతా పూర్వర' 

వ్యానించుట వలన అది స్మరణలో నుండును. 

6. అభ్యాసము - మాటి మాటికి అధ్యయనము చేయబడిన విషయము 

బలము వలన స్మరణలో ఉండిపోవును. మాటిమాటికి అభ్యాసముచేయని 

ఎనక్రు బలమైన సంస్కారము ఏర్న్చుడదు. ఐనప్పృటికిని కొందరికి ఒకే 
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మారు చూచిన లేక వినిన విషయము ఎప్పటికిని స్మరణమునందుండును. అట్టి 

స్మరణ శక్తి _శేష్టమైనదిగా నుండును. 

7. జ్ఞాన యోగము. త_త్త్వజ్ఞానము ద్వారా అన్నిసంస్కారముల యొక్క. 

స్మృతి ఏర్పడును. 

8. పునః శ్భత_ విస్మృత మైన విషయమును మరలా కొంత భాగము 

వినినను వెంటనే అంతయు స్మరణకు వచ్చును. 

న్యాయ సూతకారులు స్టృతికి కారణములను ఇంరఠను వివరముగా వర్షిం 

చిర, అవి ఈ (కింది విధముగా నుండును, 

1. _పణీధానము ఈ ఎకా గతా పూర్వూముగా ధ్యానించిన విషయము 

త్వరగా స్యరణకువచ్చును. ఏకా(గళ ఎంత అధికముగానున్న అంత త్వరగా 

స్మరణము చేయుట జరుగును. 

2. నిబంధము --- (గంధమునందు (గంధిత విషయములు ఒకటి చదివి 

నపుడు దానికి సంబంధించిన ఇతర విషయములు స్మరణకు వచ్చుసు, 

నిబంధము అను పదమునకు మరొక ఆర్హముకలదు., ఇంకొల విషయము 

నకు సంధించియుంచుట* అనగా తనరు బాగుగా స్మరణలబుయున్న పషయముతో 
సంధించి యుంచినఫుడు నూతన విషయములు గూడా సులభముగా స్మరణలో 
యుండును. ఉదా, జన్మదినవు తేదీతో అ3ఫోగ్ నెంబరు రొలిపె స్మంణలో నుంచు 

కొనుట. 

1.(1) వక్ష్వ్యన్నై కారణాన్యష్టౌ స్మృతిరై కరుపశాయశే నిమి త్ర రూబ్యగవాణా 

త్భాదృ ళాత్సువిపర్యయాత్ ॥ సత్న్వానుబ స్రాదభ్యాసాడి జ్ఞానయోగా 

. కల్ న్యా ఇల్ల నా ఖా లో ॥ శ ల జే లో గ్ త్పునఃశుతాత్ దృష శుతానుభూతానాం స్యరణాత్స్భ్య్మతిరుః శే 

(చ, సౌ క 148. 149) 

(ii) దీని పె చక్రపాణి వ్యాఖ్య 
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సంస్కారమును కలిగించి సులభముగా న్మృరణలోనుంచుటకు వీలగును. సతతము 

అధ్యయనము చేసిన విషయము బాగుగా స్మరణలో నుండును. 

4. లింగము ఈ లింగమనగా పరోక్ష వస్తువుతో సొహచర్య నియమము 

కలిగియున్న వసుపుయొక్క. జ్ఞానము. ఉదా; ధూమఘును మాసి అగ్నిని స్మరిం 

చుట. 

5. లక్షణము --- సంకేతములనుగాన్సి చిహ్నములనుగాని చూచినపుడు 
ఆ సంకేతము ధరించు ఇతరవిషయములు స్మరణకు వచ్చుట ఉదా.స్వస్థ్రిక చిహ్నూ 

మును చూచిచపుడు ఆర్యసంస్క్టృృతి స్మరణకు వచ్చుట. 

6. సాద్యృుశ్యము--- ఒర వస్తువును చూచినపుడు. తత్సాద్భశ్యముగల ఇతర 

వస్తువులు జ ప్రికివచ్చుట. 

7. పరి(గహము ఆ వస్తువును చూచినపుడు దాని అధిపతి స్మరణము 

వచ్చుట. 

8-9. ఆశయము ఆం ఆశ్రితము. ఆ శయమును చూచినపుడు ఆశికం 

న్న - క జం Bh nn నో ల చా _ లో య? జల అం యొక్క న్యరణము, ఆ, శితమును చూచినపుడు ఆశయము యొక్క స్మరణము 

కలుగుట. (పుష్పములు చూచినపుడు పుష్పమాల మాలను చూచినపుడు పుష్ప 

ముల స్మరణము.) 

10. నమ్ననము --- ఘనిష సంబంధమున్న వస్తుపులలో ఒక దానిని 

శ్రరణమునము వచ్చుట, ఉదా. దబేవాలయము_నారీ కేళము, 

11, ఆన స్పర్యము స్థానము లేక కాలానుసారము సామీప్యము కలిగిన 

పస్తుపులలో ఒక వస్తువును చూచినపుడు రెండవది స్మరణకు వచ్చుట. మెఘా 

వృతమెన ఆకాశమును చూచినపుడు వర్షము స్మరణకువచ్చుట, 
a ర్న 
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12. వియోగము -- ఏ వస్తువుతోనై నను వియోగము జరిగినపుడు ఆ 

వస్తువే అధికముగా స్మరణకువచ్చును. ఉదా, మేఘసందేశమున యక్షునికి (పేయ 

సియే స్మరణకు వచ్చుట. 

13. ఏకకార్య --- ఒక పనిచేయ వ్యక్తిని చూచినపుడు అదేపని చేయు 

మరొకవ్య క్తి స్మృరణకువచ్చుటం 

14. విరోధము --- పరస్పర విరుద్ధములగు వస్తువులలో ఒకదానిని చూచి 

నపుడు వేరొకటి స్మరణకు వచ్చును, 

15. అతిశయము -- అతిశయముగా లభించు వస్తువు ఆ సందర్భము 

చూచినపుడు జ పికివచ్చును, వనమును చూచినపుడు అచట అధికముగా లభించు 

ఫలములు స్మరణకు వచ్చును, 

16. పా_ప్తి--- దేనివలననై తే కోరినది లభించునో అది బాగుగా స్మర 

ణలో యుండును. బాగుగా ఆకలికొనినపుడు భోజనము పెట్టినవారి స్మరణము 

అధికముగా నుండును, 

17. వ్యవధానము --- పైభాగము చూచినపుడు లోపలి వస్తువుయొక్క_ 

స్మరణము కలుగును. ఉదా_ భోజనపా [త చూచినపుడు లోపలున్న భోజనము 

స్మరణకు వచ్చును. 

18. సుఖ-ఖ8ఖ —- సుఖ.దుఃఖ రారణములు బాగుగా స్మరణలో 

నుండును. 

19. ఇచ్చా. ద్వేషము — ఇచ్చాకారణములు ద్వేషకారణములు- బాగుగా 

స్మరణలో నుండును, 

20, భయము ఈ భయముకలి గనవుడు పూర్వపు భయకారణములు స్మర 

ణమునకు వచ్చును. 
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21, ఆర్థత్వము ___ ఆవశ్యకత ఏర్పడిన వస్తువు బాగు” స్మరణలొ 

నుండును. ధనహీనునికి డబ్బు దాగుగా స్మరణలో నుండును. 

22, |కియ --- ఎదైనా కియను చూచినపుడు దాని కారణములు స్మరణ 

కలుగును. కదులుచున్న వృక్ష ప తములు చూచినపుడు వాయువుయొ క్క. స్మరణ 

కలుగును. 

23. రాగము — అధికముగా పీకి, రాగము కలిగిన వస్తువులయొక్క. 

స్మరణము దాగుగానుండును. పతికి పత్ని, బాలునికి తల్లి యు॥నవి. 

25, ధర్మము --- ధార్మిక జీవనము స్మరణశ క్తిని పెంచును. 

2. అధర్మము -- ఆధర్మమువలన దుఃఖము కలుగును. అందుచే దాని 

కారణముల స్మరణము కలుగును! 

ఈ 25 కారణములను సపేర్కొనుచు వాత్సాయనుడు ఇవన్నియు ఒకేసారి 

కోలుగవని వివరించెను. ఇవి కేవలము ఉదాహరణ రూపములేనని గూడాపేర్కొని 

స్మృతికి కారణములు ఇంకను అధికముగా నుండునని సూచించెను, 

చరకునిచే పేర్కొనబడిన 8 కారణములలో దాదాపుగా పెకారణము 

లన్నియు అం౧తర్ఫూతమగునని తోచుచున్నది. 

1.  సృృతిహేతునామయౌ గపధ్యాద్ యగపదన్మరణమిత్యు క్రమ్ అధ కేభ్యః 

స్మృతిరత్పధ్యాత ఇతి స్మతిః ఖలు |పాణిధాననిబంధౌ భ్యాసలింగం 

లక్షణ సాదృశ్యపరిగహో శయా[శితసంబంధానంతర్యవియో గౌ క కార్య 

విరో రాతిశయ, పా _ప్టివ్యవధానసుఖదుః భేచ్భాభయార్థిత్వా| క్రియాసమ- 

ధర్మాధర్మ నిమి తేభ్యః  (న్యాయసూ[త 3-2-48) 
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మానస రోగములకు కారణములు 

శారీరక రోగములకు వరించు సాధారణ కారణములు మానసరోగములకు 

గూడా వర్శించును. 

(పత్యేకించి మానసరోగ కారణములు కొన్నికలవు. 

1. మానసికదో షములయిన రజోదోషము తమోదోషము! 

2 4) ఇష్టమయిన వస్తువులు లభించకుండుట 

b) లభించిన వస్తువుల పె ఇష్టము లేకుండుట-అను ఈ రెండుకారణ 
చ రు 

ములు ముఖ్యముగా మానసికరోగ కారణములుగా చెప్పబడినవి.2 

3, |పజాపరాధము. శరీరక వ్యాధులకును, ఆగంతుక వ్యాధులకు, వ్యాధుల 
ర నలు శ్ ఫీ 

యొక్క. ఆది ఉత్ప. త్తికిని పజ్జాషరాధము కారణముగా చెప్పబడినది." 

(పజ్జావరాధము విశేషించి మానస రోగములకు కారణముగా చెప్పబడి 

నది,4 

ధీ భంశమ్బ్ము ధృతి[భంశము, స్మృతి భంశము వీనివలన చేయబడినకాయిక్క 

వాచిక మానసిక్క అశుభ కర్మలు (పజ్ఞాపరాధములు అనబడును. _పజ్ఞాపరాధము 

శారీరక మానసిక దోషములన్నింటిని |పకోసింపచేయును.5 

1. 1) మానసికః పునురుద్ధిష్టా రజస్ప తమఏవచ (చ.సూ 1) 

11) రజస్త మశ్చమనసాః (చవి. 6/5) 

2. మానసః పునరిష్టస్యాలాభాల్లాభాచ్చానిష్టస్యోపజాయతే  (చ.సూ.11/15 

3. ప్రచ సూ. 11/43 పు చవి. 3/20 11) చా. 1/102 

4 1) చం శా 7/52 

ఏ చ.ని. 7/21 

ర్క. చా. 1/102 
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అసా-ర్మం| దియార సంయోగము, |పజ్షావరాధము పరిణామము అన్ని 
ల టు 5 ' ల 

వ్యాధులక్కు జ ఆగంతుక్క మానసిక వ్యాధులకు కారణముగానుండును, 

వాయ్యాదుల విగుణముచే కలుగు జనపదోద్ద్వ-సాది వ్యాధులకు గూడా 

అధర్మమే కారణము. అధర్మమునకు పూరి కజన్మకృతమయిన అసత్కర్మ కార 

ణము, అటి అసత్క-ర్మమునకు |పజ్జాపరాధమే కారణము, 
జ మా 

ఈ ర్ష్య, శోకము భయము, (కోధమ్యు మానము ద్వేషము మొదలగు 

మానసిక వికారములన్నింటికిని |పజ్జావరాధమే కారణముగా చెప్పబడినది ,కీ 

(పజ్ఞాపరాధము అనగా తెలిసి తప్పుచేయుట అని అర్ధము వచ్చును 

ధీ భంశమ్ము ధృతి భంశము, స్మృతి భంశము అనునవి (పజ్ఞాపరాధము 

నకు కారణములు. ఏనివలన కలుగు కాయిక్క వాచిక్క మానసిక హీనమి థ్యాతి 

యోగములే (పజ్జాపరాధములు.? 

ధీ ధృతి, స్మృతి ఇవి (పజ్జయొక్క-_ భేదములు, 

1. 1) చ.ఏ. 6/6 

li) స ర్వేషామత్యాగ్ని వేళ వాయ్యాదీనాం యదై పగుణ్యముత్సద్య'తే తస్య 

మూలమధర్మః తన్ఫ్యూలం వా ఒసత్యర్మపూర్వకృతం తయోర్యోనిః 

(పజ్ఞాపరాధ ఏవ (చవి. 3/20) 

111) ఈర్ష్యా శోక భయ [కోధ మాన ద్వేషాదయళ్చ యే మనోవికారాస్తే ౬ 

సూరా సరే చనా కష గ్రాం ణో ప్యుకాః సర్వ |పక్టావరాధజాః (చ.సూ, 7/52) 

2. స) ధీ దృశి స్మృతి వి భష్టః కర్మయక్కరులేఒకుభమ్ (పజ్జావరాధంకం 

విద్యార్చర్వదో ష(పకో పణామ్ (చంశా, 1/102) 

ii) డీధ్భశణి స్మృతివిభంశః సం|పాప్పి* కాలకర్మణామ్ అనా త్మ్యార్ధాగమ 

“స్టే a) అ గు న్ / పాతి జ్ఞాతవ్యా దుఃఖబాతవః (చేశా 1/98) 
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బుద్ది (భంశము 

బుద్ధి వలన సమ లేక యదార్ధ జ్ఞానము కలుగును, నిత్యములను అనిత్య 

ములుగన్కు హితములను అహితములుగను (గహించుట వ్యత్యస్నజ్ఞానముతో 
కర్మ కౌల్క అర్థములందు బుద్ధియొక్క విషయాఖిని వేశము కలుగుచున్నవి] 
ఇవిబుద్ధి [భంశమనబడును.! 

బుద్ధి చేత విషమము ఆలోచించుట విషవమముగా (పవర్శించుట (వేజ్జాప 
రాధమనబడును. ఇది మనస్సునకు ఆధీనముగా నుండును,2 

ధృతి (భంశము 

ధృతి అనగా మనస్సును నియ మానము చేయునది అని ఆర్థము. విషయ 
వాసనలయందు అనగా అహితమయిన విషయములందు పవృ త్తమైయుండు మన 

సును ఆ అహితమయిన అర్జాదులనుండి మరల్ను శ_కిని కోల్ప్చోవుటను ధృతి 

[భంశము అందురు.3 

అసాత్మేం[దియార్ధములకు గూడా ధృతి (భంశమె కారణమని దీని వలన 

తెలియుచున్నది, 

4. విషమాభినివేశో యో నిత్యానిత్యే పాతాపాతే జ్లేయః పబుద్ది 
విిభంశః సమం బుద్ధిర్హి పశ్యతి (చ.శా. 1/99) 

1. బుద్ధ్యా విషమవిజ్ఞానం విషమం చ (పవర్శ్హ నమ్ (వక్టాపరాధం 

జానీయాన్మనసో గోచరం హి తత్ (చ.శా. 1/109} 

2 విషయ పవణం చిత్మం ధృతి భంశాన్నశక్యతే నియన్తు 

మహితా దర్ధాదృతిర్హీ నియమాత్మికా (చా, 1/100) 
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స్మారింపతగినదంతయు స్మృతి అనబడును. సంమఠమైన అర్దములను 

స్మరించుట (పశస్త మైన స్మృతి ధర్మముగా నుండును, యదార్దిస్క్యృతియందు 

స్మరింపదగిసవన్నియు ఆ(శితమురై యు;డును. 

రజోగుణము మోహము (తమోగుణము వీనిచే చిత్సము (మనస్సు) ఆవ 

రింపబడిన మనుజానకు తత కజానము అనగా యదార్గజాన విషయకమయిన న్మృతి 
2కు మ్ల థు వ 

నశించును. అట్టి స్టితిని స్మృతి భంశమందురు 1 ఉదాః.. నిప్పులో చేయిపుంచిన 

కాలును అను స్మృతి నశించుటచే అతడు నిష్పులో చేయి పెట్టును. 

(పజాపరాధము 

ఈ విధమైన థీ ధృతి స్మృతి [భంశములవలన చేయబడు (కింది కర్మలు 

(పజ్ఞాపరాధము అనబడును. 

కర్మలు మూడు నిధములుగానుండును, అవి వాచిక్క మౌనసిక్క శారీరక 

కర్మలు, ఈ మూడు కర్మలయొక్కు అతియోగ అయోగ మిళ్ట్యాయో గములు 

(పజ్జాపరాధములుగా నుండును. 

అతియోగములు వాక్కు, మనస్సు, శరీరము వీనిచే అధికముగా వాని 

వాని కర్మలను చేయుట అతియోగము. ఉదా ;._ అధికముగా మాట్లాడుట్క అధి 

కముగా చింతించుట్క నిచారించుట్క అధికముగా ఆరుంచన (పసారణాదులు 

చేయుట మొదలగునవి అతియోగములు. 

1. 1) తర పక్షానే స్మృతిర్యన్య రజో మోహావృతాత్శ్మనః భృశ్యతే 

స స్మృతి భంశః స్మ ర్హవ్యం హి స్మృలౌ స్టితమ్ (చ.శా 1/101) 

ii) స్క ర్రవ్యంహిస్కృ లౌస్టితమితి న్మర, వ్యల్వేన సంమతస్సార్దన్య 

స్మరణం (పశస్త సన్మృతిధర్యః (చ కపాణి) 

కా. (3) 33 
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అయోగములు. వాష్క మనస్సు శరీకముఐతో ఏవిధమయిన కర్మలు 
చేయకుండగన్వు సీర్వ్యాపారముగను ఉండుట అయోగము అనబడును. 

మిత్రా యోగములు 

శారీరక మీల్భౌకయోగములు. 

మలమూ(తాదివేగములు (పవ _ర్హమానములుగా నున్నపుడు వానిని నిరో 
ధించుట, లేని మలమూతాది వేగములను _పేరేపించుట. 

విషమముల గానున్న (పదేశములందు నడచుట్క తడఎడుట, పడుట, శరీ 

రమును హెచ్చు తగ్గులుగా నుంచుట్క శరీరమును అధికముగా గీకుట్క _దూషిత 

పదార్హములచే స్పర్శ కలుగుట శరీరముపై దెబ్బలు తగులుట్క శరీరము మర్షింప 

బడుట్క శ్వాసను అడ్డగించుట, శరీరమునకు క్షేశమును కలిగించు [వత ఉపవాస, 

మద్యపాన జల(కీడాదులు, సాహసమయిన కర్మలుచేయుట్ట అధికముగా సంభో 

గమ్యు సకాలమున తగిన కర్మలుగాని చికిత్సలుగాని చేయకు=డుట్క ఇతర అను 

చిత కర్మలు చేయుట్క తెంసియుండియు అహితములయినకృత్యములను చేయుట, 

ఉ వ్యాదకౌరణములుగా చెప్పబడిన శరీరక కర్మలు ఆ సమయమునందు సంచ 

రించగూడని [పదేశములలో సంచరించుట, సంక్షిష్తములయిన  కర్మలుచేయుట్వ 

వినయములోపంచిస సదాచారము లోపించిన కర్మలు చేయుట, సద్వ్బృత్తము 

నకు వృతిరేశముగానుండు కర్మలు చేయుట్క ఇతరులకు కష్టమును కలిగించు 

పనులు చేయుట 

వాచిక మిత్రా యోగములు ౩. 

ఇతరుల పె కొండెములు చెప్పుట, అన్ఫతు అకాల్క భాషణమ్ము కలహము, 
ఆ[పియమైన్క అసంబద్ధ మైన్క అననుకూల మైన మాటలుుపరుషముగా మాబ్లాడుట్క 

రజోతమోయు క్రమమైన ఇతర వాచిక కర్మలు. 

1, కర్మవాంగ్యనశళ్శ్ళరీర[పవృతి, 8 తళ వాంగ్మనళ్ళరీ రాది (పవృత్సిరతి 

యోగః సర్యళేఒ( పవృ క్రిరయోగః (చ.సూ. 11/39) 
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మిక్ట్యా 

మానసిక మిట్ట యోగములు:. 

భయము, దుఃఖము, కోపము లోభము మోహమ్ముఅభిమానము ఈ క్షం 

దర్శనము మదము, | భమ, 

ఇతర _పజ్జ్ఞాపరాధములు _ వినయము సదాచారము లోపించుటచే 

చేయు కర్మలు పూజ్య పురుషులను దేవతలను అవమానించుట, ఉన్యాదో క్ర 

కారణములు సేవించుట్క కాయిక్క వాచిక్క శారీరకమువై న హీన అతి యోగములే 

కాక యితరములై న అన్ని అహితకర్మలుు రజోతమో గుణములచే మనస్సు 

ఆవరించుటచే చేయబడు ఇతర కర్మలు, 

11) 

ii) 

వేగధారణోదీరణ విషమస్థలనగమనపతనాంగ |పణిదానాంగ[పధూ షణ 

(పహారమర్షన (పాదోవరోధసంస్లేశనా ది? కారీ రోమిధ్యాయోగః 

సూచకానృతౌ కాలకలహ పియబద్దానుపచారపరుషవచనాది 

రాంగి్రధా్య్యాయో గః భయళోక్షకోధలో భమోహ మా నేర్వ్యామిధ్యాదర్శనాది 

రా్యానసోమిధ్యా యోగః (చ. సూ, 11/ఎ9) 

ఉదీరణం గతి మతాముదిర్ణానాం చ నిగహః సేవనం సాహాసానాం చ 

నారీణాం చాతిసేవనమ్ కర్మకాలాతిపాతళ్చ మిధ్యారంభశ్చకర్యణామ్ 
రా e TE “ee re టా En వినయాచారలొపశ్చ పూజ్యానాం చాభిధర్షణమి జ్ఞాతానాం 

స్వయమర్గానామహితానాం నిషేవణమ్ పరమౌన్యాడికోనాం చ 

(పత్యయానాం నిషేవణమ్ అకాలా చేశసంచారా మైతి సంకి షకర్యభిః 
(an యారు 

ఇం|దియోపక్రమో కన్య సద్వృ త్తస్య చ వర్ణనమ్ ఈర్ష్యా మాన భయ 

[కోధ లోభ మోహమద భమాః తజ్జింవాకర్మ యత్రి-ష్టం యద్వా 

త దేహకర్మ చ యచ్చాన్నాదీ దృశం కర్మ రజోమోహసముల్సితమ్ 
"జ్ చి లి థి 

_పజ్ఞాపరాధం తం విశిష్టా_బువ తేవ్యాధికారణం (చ.శా, 1/1038) 
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మానసిక రోగములు 

ఆయుర్వేద సంహితలయందు మానసిక వ్యాధుల యొక్క (వత్యేకత అనేక 

సందర్భములో ఆచార్యుల దృష్టిని ఆకర్షించుచునే యున్నట్లు కనిపించును. 

వ్యాధు వర్గీకరణనగులో శారీరక వ్యాధులతోపాటు మానసిక వ్యాధులు, 

కారణములు, చికిత్సలు వర్ణింపబడినవి, 

అయినను శారీరక వ్యాధులకు ఇచ్చినంత ఆధిక వివరణ మానసిక వ్యాధు 

లకు ఇచ్చినట్లు సూల దృష్టితో చూచినపుడు కనిపింపక పోయినను సూక్ష్మముగా 

పిశీలించినచో కెడింటికి సమాన దృష్టితో కూడిన వివరములు లభించును. 

కాయచికిత్సో క్త వ్యాధు3లోన్కు సానూన్యముగా అన్ని వ్యాధులలోను 

వ ఎసిక కారణములు మానసిక అలక్ష్షణముమ, మానసి చికక్సలు ఆయా సంద 

ఎనుసాకము వివరింపబడీయే యున్నట్లు కనిపించును, q 

ఉదా. జ్వరమున మానసిక జ్వరములు, అతిసారమున శోఠ్క భయాతి 

సారములు; రక్తపిత్తమున మనో [పళశామక చికిత్సలు _శోతమును నిదానమున 
పేర్కొానుట; హృదో గముల్కు వాతవ్యాధు న మొదలగు ఉదాహరణము లనేశము 

"పేర్కొనవచ్చును. 

శారీరక మానసిక దోషముల సంబంధము. కాము శోక భయముల వలన 

వాతము, కోధము, కోశము వలన పిత్తము (పకోపిఎచునని చప్పుబడినది,2 

అచిన్తనము, హర్షము కఫ పకోపమునకు కారణమగును,2 

1, చ.నూ, 11 

2. 1) కామశోకభయాద్వాయు; (కో ధాత్పితత్తం (చ.చి. 3) 
ii) ఆ సం.నిం 1 

111) ను నూ 21, 
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రజోగుణముచే వాతము పిత్తము తమోగుణముచే కఫము (పకోపించును.! 

ఉన్మాద అపన్మారాచి వ్యాధుఐందు గూడా దోషానుసారమే శోఛనాది చికి 
త్చలు చెప్పబడినవి, 

మానసిక రోగములు _ లేక మనోవకారములు 

ఈర్ష్య, శోకము భయము, [(కోధము మానము, ద్వేషము, హర్షము, 
విషాదము. అభ్యసూయము మాత్సర్యము, కానుమ్యు లోభము, ఇచ్చు ద్వేషము- 

ఇవి అన్నియు మనోవకారముళు గా పేర్కొనబడినవి. 

ఉన్మాద అపస్మార్హ అత త్త్వాఖిని వేళాదులను [(పధాన మాననరోగముల 

(కింద భావింషవచ్చునసు. 

వ్యాధుల యొక్క ఆది ఉత్పత్తి మానన రోగములతోనే [పారంభమెనట్లు 
a 0 

చరక సంహిత జనపదోద్ద్వ్యంననీయ విమానమున వర్ణింపబడినది. 

ఆదియుగము లేక కృతయుగము యొక్క. అంతమున అధికాహో: ముచై 
శరర గౌరవమా శరీర గౌరవముచే (శ్రమ్మ (శమచే ఆలస్యము, ఆంస్యముచే 
ధనసంచయమ్యుు సంచయముచే పరి గహాము అనగా ధనము, నామ్మ్యగి మొదలగు 

నవి ఏర్పరచుకొనుట వరిగహముచే లోభము కరిగినవి.3 

1, సు. శా. 1/27 

2. ఏ రబా శోక భయ్యకోధమానద్వేషాదయళ్ళ యే! మనోవికారాసే 2 
య 

ఆనీ! 
మాలు 

పు ౧చొ § సర్వే! పచ్తాపరాథధడా; (చ సూ 7[5:) ప (| pen 
+ ఛి నత 

+ జ వ అలై న్ ఆగాక, తభ అ వ నం కట షే ఆ న ఒం జ, 11) మానసాస్తు డోథ9 కధభయహా విషాదేర్గ్యఒధ్యనూయాదై న్యమాత్సర్య 

కామలోభ, పభ్యతయ ఇచ్చాద్వేషవేవె రృవంతి। (సు. నూ, 1/33) ~~ జ చు మా 

3 (ఖశ్యతి తు కృతయుగే కేషాంచిదాత్యాదానాత్సాంపన్ని కొనాంశరీర 

గొరవనూపేవ్ శురిరగౌలరనాత్ొ (సోను శ్ర మాదాలస్యం ఆలస్యాాత్ 
బద క a తలో నా లో ల నయా టల టల గ సంచయం సంచయాద పరి గ కి షరిగహాల్ల్ భోః (వాధుర్భూతః 
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(లేతాయుగమున [కమముగా లోభముదే [దోహము, 'దోహాముచే అనృత 

పచనము, అనృత వచనముచే కామ, కోథ, అహంకార్క ద్వేష్క పారుష్య 

అభిఘాత్క భయ తాపు శోక, చిన ఉద్వేగాదులు [కమముగా జ్వరాది వ్యాధులు 

ఉత్సన్నమయినవి, అనగా శారీరక వ్యాధులకన్న పూర్వమే మనో వికారములు 

కలిగినవని తెఃయుచున్నది.! 

సామాన్య మనో వికారముల వివరణ 

పెన పేర్కొనబడిన ఈర్ష్యాదులను మానసిక రోగములుగా పరిగశించుట 

కన్న మాననిక లక్షీణములుగా పరిగణించుట సమంజసముగా నుండును, ఈ లక్షణ 

ములు (పతి మనుజుని యందు సహజముగనే ఆయా సనందర్భముల ననుసరించి 

కలుగుచుండును. అపుడు వానిని వ్యాధుబుగా పేర్కొనవలయునా లేక సహజ 

స్వభావముగా పర్కానవలయునా అనునది సందర్భానుసారము నిర్ణయింపవలసి 

యు-డును, 

సక్స దథములుగా సాత్త్విర్క రాజన తామస వేధములు2 (బహ్మసత్త్వ, 

బుషి స త్త్వాదులు గూడా ఇట్టివియే, ఈ ఈర్ష్యా శో కాదులు కొన్ని మానసిక 

శారీరక వ్యాధులు కీ ఘమగా కలుగుటకు సహశకరించునని చెప్పవచ్చును, 

1930వ సంవత్సరమున (పచురిఠకమైన అమెరికన్ ప్రైకిళ్ళూటిక్ అసోసి 

యేషన్ వారి మానన రోగముల విభజనను పరిశీలించినచో ఈర్ష్య శోకాది మనో 

1. ఫే శతస్తే )తాయాం లోభాదభి దోహః అభిదో హోదనృతవచనం 

అనృతవచనాత్యామ కోొధమాన ద్వేషపారుష్యాభిఘాతభియతాపవేరచితో 
'ద్వేగావయః (పవృత్తాః (చవ. 3/24) 

పల (పొగ్స్యాధి భిర్హ్వరాదిథిర భి కా నాని (చ, వి. 3/24) 

2 చ్కశౌ, 4/40 
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వికారములు పరననాలిటీ డిసార్డర్ (Personality 18026405) గూప్పు (కింద 
చేర్చదగ్ననవిగా కనిపించును. ఇవి ఒక విధమైన మానసిక |పవకృతుల వ టివి. 

ఆరోగ్యవంతులలో కన్న కొన్ని బాహ్యాసితులలో ఏమ అధికముగా 

సృందించుట వలన కాను (కోధాది లక్షణములను తీవరూపములో (పదర్శింతుచు, 
వీరు సాధారణముగా అనారోగ్యులుగా పరిగణింపబడక ఆయా స్వభావముఎ కల 
వౌరేగా పరిగణింపబడుదురు, 

మామూలు ఆరోగ్యవంతురై న వ్య_కులకు బుద్ది స్మృతి ధృతి (పొర్భత 
స్టేతిలో ఉండుటచే వార ఒక పరిధి వరకు గల భయి ళోవాదులను ౪హి 
గలుగుదు వ. అది సాధారణ [పొక్ళత స్టితికన్న మించియు న్నపుడు తట్టుకొనలేక్ర' 
మనో వికారములను పొందుదురు. 

కొంచదు అతి స్యల్పకారణములకే తీ నముగా (పతి స్పఏంచి ఈ మనో 
వికారములను సాధారణమున రన్న అధికముగా చూపుదురు. 

మానసిక (పకృతి ఆచార వ్యవహారము, కరి చం 
రం 

అది వారి వారి 

(దులు ఆహారములు పూర్వ 
కృత కర్మ మొదలగు వాన్నిపై ఆధారపడి యుండును, 2 

ఈ వికారములను [పారంభములోనే నిరోధించుట్క నివారించుట చాలా 
అవసరము, 

1. Diagncstic and stafistical manual of mental disorder 
(DSM. పే ఎ Publisked by American Psychiatric 2580. 
ciation 1980. 

షో ఖో 3 సె అల Fa న] అ సళ చు ఇ 4 చ a) జీ ళ్ 
అ౦౦ం భన మత టపా అ షా వె వ హై స డా 

PAR a ogo లా mt అంటి 9 (పొథిన ౦ హూ తొల అ ఉపులు ప్ 
రా 

న్య న్రర్వత్నా్యాః (శతమళ్చాటల్షైం నొ్పాచితం చ కర్మస_శ్వ్వ వీశేషాభా 
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మోహము అనగా అజ్ఞానము, ఇది తమోగుణ పధాన ముగా నుండును. 

మద్య మూర్చ సంన్యాసములు మూడును మోహరూషములో నుండుననియు ఒక 

దానికన్న మరియొక దానిలో (క్రమముగా మోహము బలవ _త్తరముగా నుండుననియు 

చక్రపాణి వివరించెను. 1 

మాహము మూర్భకు పన్యాయపదముగా అమరకో శమందు చెప్పుబడినది.2 

తమోగుణమ్చు అజ్ఞానమును మోహమును పమాదమ్ము నిద, (భమలను 

కరిగించి యు క్రాయు క్త జ్ఞానమును బెరచును. ఇచ్చా ద్వేషములలు, కామము 

ఆనగా తను కోరిన కోరికకు భంగము వాటిర్లి నపుడు [కోథధము కలుగును, [కోధా 

వేశముచే మనుజునికి యు కా జ్ఞానము నశించి మోపాము లేర అజ్ఞానము 

కలుగును. 

గ 
తె 

అక 

ఆ స్టీతిలో నివాంపబడక యున్నచో సంమోహము స్మృతి వి భమము, 

(స్మృతి (భంశమ్యు బుద్ధినాశము శ్రమము "కలిగి మరణము. గూడా సంభ 

వించును.4 

1+ యధో త్తరం లింగాధిక్య మదామూర్భాయ సంన్యాసమ మోవారూపం 

జేయ యదో౬పిస్తోకో మోహోఒస్టిత_త్తంయేసువ్య క్రవవమాహ 

చక్రపాణి (చ.న్మూ 24/2529} 

2 అమరకోశ 2/8/109 

3 ly తమ స్యజానజం విద్ధి మోహనం సర్వచేహినామ్ 

ఇ ణ్ జ జ” 

(పమాదాలస్య విదాభిప్రన్నిబధ్నాతి భారత (భంగం 14/8) 

వ, (కొ ధాద్భవతి సమ్యాహః స య్యాహోత్స్య్టుతివ భమ; 
a) జ ంళామందనానే ముంనానా బళ గి 5 స్వృతి (భం ద్య్చుబనా౪ బుంనాళా అయ్యో (భాగం 2/63) 

by ' en) 
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మోహామ తమోగుణ (పధానముగా చెప్పబడి నప్పటికిని [కోధము రజో 

గుణమునకు సంబంధించినది, అందు చేతనే మద మూర్చాది సం[పా_ప్పిలో రజో 

తమోగుణ ఆవృతత్వము వర్ణింపబడినది! 

ఈ మాపహమును ఎంత (పారంభదశలో గమనించిన అంత సులభము ౨ 

చికిత్సించ వీలగును. 

మోహ కారణములను తొలగించుట్క మనో (పనావకర మైన చికిత్సలు 
చేయుట అవనరము రజో తమో(సేరకమైన ఆహార విహారములు వరింప చేరు . 

te 

వలయును. 

(శ్రీకృష్ణ భగవానుని గీతోపదేశము అరునునికి మోహమును పోగా ౬ 
జ 

శ స్మృతిని జ్ఞానమును కలిగించినది. అట్టి సత్త్యగుణమును పెంపొందించు (గంధ 
పొరాయణములు హితకరముగా నుండును. 2 

ఆవశ్యకతననుస రించి మద మూర్చాది (పకరణమున చెప్పబడిన చికిత్సలచ 
ఉపచరింపవలయును. 

కోధము 

కోధము అనగా కోపించుట. ఇది రజబోగుణముచే కలుగు లక్షణము, 
(కోధము వాత (పకోవకముగన్సు పి_త్త (పకోవకముగను బెప్బదబడినది* కామము, 
అనగా తనకు కావలసినటి అలఖించనపుడు [(కోధము కలుగును [(కోధము కది, 
పరి అవస్థ సంమోవామని తతర్పరిణామములనియు వన చెప్పబడినది. 3 

తో అజ్ ను జ ఒం 
నా +. టమ గతసం'దెహవా 8 చది oa పచనం కవ (భంగ, 18/73; 
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(కోధముచే ముఖము కన్నులు ఎ|రబడుట, శాషస, హృదయగతి పెరు 

గుట్ట పెదవులు కంపించుట మాటలు తడబడుట ఈ స్థితి కలుగును. 

కోధము రక్తపోటు హృ'దోగము మొదలగు వ్యాధులకు దారి తీయును, 

సమాజ వ్యతిరేక [పవ _ర్హనకు ఈస్టితి దారితీయును. ఇట్టివారు మద్యపానము, 

మ త్తుమందులకు అలవాటు పడుట్క దొంగతనము, ఖూనీల్కు చేయట మొదలగు 

వారుగా మారు అవకాశము కలదు ఏంటీ సోషల్ పరసనాలిటీ విహావియర్ 

(Anti Scocial Personality Behaviour) అని ఆధునికులచే ఇది 

పేర్కొనబడినది. 

కామమ్ము (కోధము, లోభము ఇవి మూడును నరక ద్వారములుగా చెప్ప 

బడినవి, 

చికిత్స-పి త్తృ వాత శామక్క రజో గుణశామక చికిత్సలచే. ఉపచరింప 

వరెను. ఉన్మాదమున చెప్పబడిన పరస్పర | పతిద్వంద్వ చికిత్సలు అనగా భయము 

కామములను తీర్చుట్క దాన్న హర్షణ, సా న్వ్యనాదులచేత చికిత్సి+*సవలయును. 

కారణానుసార లక్షణానుసార ఇతర చికిత్సలు, మనః (పసాదక ని దాజనక 

చికిత్సలు ఆవశ్యకతననుసరించి (పయోగింపవలయును, 

హర్ష ము 

హర్షము అనగా సంతోషించుట తనకు |పీతిశరమైన వస్తువుల పొందుటచే 

కలుగు ఆనందము ఇతరుల | దవ్యము తనకు లభించునపుడు కలుగు ఆనందము 

హర్షముగా పరిగణింప బడును 

1. i) ఇష్టాది గమనజన్య ఆనం దే 

+6“ ఆ Cd ఇ ఎపి య్ a 

li) పరద యయ అతిశయతాఖిలా షె (వాచనస్పత్య్ర) 



మానసరోగ (ప్రకరణము 523 

సాత్త్విక విషయములచే సుఖము లేక హర్షమును పొందుట. శుభ (పద 

మెనది. ఆత్మబుద్ధి పసాదకమైనదం పరిణామముగా దుఃఖమును కలిగించునది 

రాజస సుఖము, ని దను, ఆలస్యమును (పమాచమును కలిగించునది తామన 

సుఖము, కార్యము సిద్ధించిన సంతో షమృు సిద్ధించనపుడు విచారమును పొందుట 

రాజస గుణలశత్షణము, హర్షము వలన కఫము, ఒకక ప్పుడు వాతము (పకో 

పించును*1 

హర్షము పలన కలిగిన ఉద్వేగము హృ(దోగాది వ్యాధులకు ఒకొ-క్క- 

ప్పుడు మరణమునకు దారితీయును. 

లక్షణములను కారణములను గమనించి హేతు (పత్యానీక చితిత్సలు లాత 

ణీఠ చికిత్సలు చేయవలయును. 

ఉన్నాదాదులందు చెప్పబడిన శోక (కోధాది (పతిద్వఎద్వ్వ చికిత్సలు ఇతర 

అవస్థానుసార చికిత్సలు చేయవలయును, 

విషాదము 

విషాదమనగా శోఠము, దుఃఖము. శోకమును పొందుట రాజస లక్షణము? 

శోకముచే (పధానముగా వాతము [పకోపించును. తదుపరి పిత్తము గూడా (పక్ 

పించును. అకారణ విషాదము తామస కర్త లక్షణము, 

ఛోకముచే కలిగన ఊఉ ద్వేగము గూడా దుష్పరిణామ*ములకు దారితీయును. 

al య లో నళ న్న ళా 

ఉన్మాదము అతిసారము వటి వ్యాధుఐ శోకజములుగా పెర్కొ.నబిడినవి. 

1. 1) భం A. 18/3839, 27 ' 

ఏ) హర్దాదుర్గధయోదే్యేగై ద్య ర్త యః సచ మే ప్రియః (భంగ 12/15) 

లై క్షే (ii) వర. 
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దీర్హకాల శోకము అనేక శారీరక వ్యాధులను, ధాతుక్ష యమును కలిగించును. 

అగ్నిని వికృతి చేయును, 

హర్షణము, సాం_త్త్వనమ్ము మొదలగు కయల్కు లక్షణ కారణానుసార 

చికిత్సలు, శోకోన్మాదోక చికిత్సలు చేయవనాను సత్యము ఆత న్ఞానము ఇవి 

విషాదమును పోగొట్టును. 

లో భము 

లుబ్బత్వము, లోభము పర్యాయములు. ఇతరుల (దవ్యమ్ముపై ఎక్కువ ఆశ 

కలిగి యుండుట్క తన | దవ్యమును సంచయము చేయుట తోభమనబడును. 

లోభిత్వము రజో గుణము మొదలగు విషయముంందు ఆశ అధికముగానుండును.! 

లోభత్వము కూడా కామము (కోధములపంటి దుష్బరితములు కలిగించును. 

కారణ లక్షణానునార చికిత్సలు చయవలళయును. 

పీతి 
(పీజు తర్చుణే+థా వే అను ఉత్పత్తి తిననుసరించి (పీతి అను పదము ఏర్ప 

డును, తృప్త, పీణనము ఇష్టము ఉను అధములు వచ్చును. 

ల్ పర్యాయములు. (పమద్య్క హర్షః, [పమోదము ఆయాచమూ స 

ఆనందము, సుఖము (ప్రేతి మొనలగున వి, 

వ్యక్తి యొక్క- (కి, ద్వెషము ౫ అతని యుర్కు శీలము ఎంస్కారమయు 

మానసిక స్టీతిని కో గ్యషతం తెలియ చేయును, 

సాతిగిక్క రాజసు తామస (తికరమ 

జట wt ధా a eg లుగ ల న మర ye వర్ణింపబడినవి, ఆవియు ఇతర ఎన అహితాహోరాములను (లక్ మనప్పటికిని 
అమలా 
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(కమ్మ కమముగా వదలి హితమైన సా త్లికమెన ఆహారాదులను అభ్యాసము చేయ 

వలెను అపితకర మైన ఇం|దియార్జ్దములను గూడా వదల వలయును, 

శద 
ఇ 

(కోద్ద అనగా ఆస ర్తి లేక భక్తి. సంస్కారముతోకూడిన అంతః కరణము 

ననుసరించి [శద్ధ కలుగుచున్నది. (శద్ద అనగా గుణము శీలము అని చెప్ప 

వచ్చును. ఇవి సాత్త్విక్క తానుస్క రాజసములను మూడు విధములుగానుండును. 

ఏ స్త్వముగలవారికి తదనుగుణ విషయములందే (శద్ధ యుండును. 

పీతిని గురించి చెప్పిన విషయములే [శద్దకు గూడా వర్తించును. 

నసిక వ్యాధులలో ముఖ్యముగా ఉన్యాదములో భక్తి (పీతి ఇవి విభం 
ఎంట 

” 
-~ శము నందును.2 భక్తి నిభ_శము జరిగినది లేనిది పరీక్షించి తెలిసికొనవలసి 

యుండును, 

భక్తీ సిభంశమును తెలిసికొనుటకై [పత్యత అనుమాన ఆప్రోపదేశముల 

ద్వారా రోగి బ-ధువులు ఇచ్చిన సమాచారము ననుసరించి వ్యాధి రాకముందు 

స్టితిక్కి వ్యాధి నచ్చిన తరువాత స్థితికి ఈ [కింది విషయములో అధికమైన మార్పు 

జరిగినది లేవిఎ (గహించవలయును. 

గగ Bh ఉల లీ ష్ య్ చా ఆత! ఆహారపుటలవాట్రలొ త్రెల యందుండు విధానములో, ని(ద్క వస్త్ర 

ధారణ చొుటలై న వానిలో (కద్ధ, అ(శద్ధలు (ఇచ్చు. ద్వేషములు) 

1. నత్వ్వానురూపా సర్వస్య (శద్ధాభవతి భారత 

(శద్ధామయోఒయం పురోషో యో యచ్చద్దః స ఏవ సః (భ.గీ.17/3) 

2, ఏ) భక్తిగచ్చా (చవి, 7/5 పై చ|కపాణి) 

11) భి విభంశాత్ యక ఇచ్చా పుర్వేఆసీత్ తత అనిచ్చ్భా భవతి 

(చవి. 7/5 పై చక్రపాణి) 
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ఉన్మాదమునందు భక్తి విభంశముచే ఇవన్నియు మారు చెందును. 

అట్లు వ భంశము చెందినపుడు వ్యాధిని నిర్ణయించి తగిన ఉపచారములు 

చేయవలయును, 

ద్వే షము 

ద్విష-[-భ వేదన్_అను ఉత్పత్తిచే ద్వేషము అను పదము ఏర్పడినది. 

ఆనిచ్చ అని దీని అరము. 
© 

పర్కాయములు-శ[తుత్క వై రమ్ము విరోధమ్ము విద్వేషము, ద్వేషణము!, 

ఆయా ఇం(దియములకు అనుకూలముగా నుండు విషయములు (పీతి 

(అనియ వ్యతిరేకముగా నుండు వానిపై ద్వేషమును ఉండును.2 

భక్తి విభంశ పరీక్షలో (పీతి చ్వేషముల రెంటి ద్వారా పరీకించవలసి 

యుండును. కనుక అచ్చట వివరింపబడిన విషయములు ద్వేషమునకును వర్తిం 

చును. 

భయము 

. భీ ఏరచ్-నుండి భయము ఉత్పన్న మైనది. రౌ(దత్వము నుండి జనిం 

చిన చిత్త వై క్లాదము భయము, దీనిని పిరికితనము అందురు. 

తన కిష్టముయిన విషయమునకు వ్యతిరేకత కలిగినపుడు దానినుండి నివా 

రణమునకైి [ప్రయత్నించు చిత్తవృత్తి భయము అనబడును. 

పర్యాయములు --| తాసము, నీత్తి భయము ఆత జ్కము, ఆశజ్యాముఎ 

మ్, శదబ్రరత్నావళి 

గ ఇం[దాయ స్యేన్లి9యస్య్యార్టైరాగ ద్వేషా వ్యవస్థితా 

త మోర్నవశమాగచ్చేత్తా హ్యస్యపరిపన్దినా (భంగీ. 3/34 

3) శబ్ద కల్ప (దునుము, 
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భయము తామనగుణ మునకు సంబందింళినదిం సీచ మైనది. వాతమును 

పధానముగా (పకోపింపచేయును, 

ఉన్మాదాది మానసరోగములకు కారణ మైనది. 

అవయములు కంపించుట్క నోరెండుట్క స్వేదము, (భమ మోహము 

ఈ లక్షణములు భయము వలన కలుగును, 

భయముచే అనేక శారీరక మానసిక - వ్యాధులు కలుగుటకు అవకాశము 

కలదు, అందుచే ఆళ్వ్యాసనాదులచే ఊరడించి. కారణమునకు లక్షణములకు 

తగిన చికిత్సలు చేయవలయును, ఊన్మాదో క్త చికిత్సలు అవస్థానుసారము 

[పయోగింపవచ్చును. వై ర్యమును కరిగించవలయును, 

© ర్య ము 

ధీరత, ధీచనియొక్క_ భావములు కర్మలు కలిగియుండుట ధైర్యము అన 

బడును. 

ఉన్నతమైన స్థిరమైన చిత్తము కలిగియుండుట ధై ర్యము* 

విఘ్నములు కలిగినను తను |పారంభించిన పనిలో లగ్నమైయండుట 

వై ర్యమనబడును.! 

భగవద్షితయందు ధృతి రై ర్యమునకు పర్యాయముగా వాడబడినది. ఆయా 

గుణ ముఅననునరించి ధె ర్యము యొక. లక్షణములు (తిగుణముల [పకరణమున 

చెప్పబడినవి, వానిలో సాత్త్విక ధైర్యము కలిగి ఉండుట (శేష్టమైనది. 

అనవసర మైన ధైర్యము (వదర్శించుట అతిసాహసమనబడును, అది 

(పజ్జ్టాపరాధము. రాజస్య తామస రైర్యములను వదలి సాత్త్విక ధైర్యమును 

అలవరచుకొనవలయును. 

1. శబక-ల్చ (దుమము 
యలు 

2.  A#ntiSocial Perscnality Behaviour API Text Book, 
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సాహసము ఒకొక్క. సమయమున ఆత్మహత్యకు, ఇతరులకు హాని 

కలిగించుటకు దారితీయును, కారణ్క లక్షణములననుసరించి ఉన్మాదోక్త 

చికిత్సలు [పయోగింపవలయును. 

ల జ పరిత 

లజ్జ అనగా సిగ్గు. ఇవి ఒక అంతః కరణవృ త్తి విశేషము. తప్పుచేయ 

కన్నను చేసినట్లు ఇతరులనుండి భయపడుట లజ్జయందు జరుగును. 

పర్యాయము లు-మన్హాక్షము మన్గాన్యము, హీ (వీడము, (పీడనము, 

(తిపా, అప తపవా,! 

తప్పుచేసినను సిగ్గుపడకుండుట అను లక్షణము బుద్ధి భంళశాదులు జరిగి 
“పుడు కలుగును. లజ్జ ఆనునది శీలాచారములలో ఒర భాగము. అందుచే 

(శద్ధంభక్తిని గురించి చెప్పిన విధముగనే లజ్జను గూడా పరీక్షింపవలయును, 

లజ్జా వై పరీత్యమున కారణ _లక్షణానుసారము ఉన్మాదో క్త చికిత్సలు 
నేయవలయును, 

(థా ని పరిక 

(దాని, (భను భమణము-ఒకే అర్ధమును సూచించును =2 

(భమ అను మనోవికారము రజోగుణము, పిత్తము వాతములచే కలుగును. 

దినిని గూర్చి మూర్చాదిరోగ (పకరణాంతమున విపులముగా వర్తింవబడినది. 

1. 1) లజనమితినుజ (వీడనే 

li) అన్తః ఠరణవృ త్రి విశేషః అమర; 

111) అకర్య్మణ్యకర్య్మణి పరజ్కావ్ భయమ్ (శద్దిరత్నావళి 

2. 1) (భమే- కన్. భమః (అమరము) 

11) [భమణమ్- మెదినీ, 
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మానస రోగమున రోగి పరిశ్ష 

మానస రోగములందు రోగి పరీశ ఎంతయో ఆవసరము. మిగిలిన 

శారీరక వ్యాధులకై చేయు పరీక్షలతో పాటు కొన్ని విశేష పరీక్షలు చేయవలెను. 

1. మనస్సు యొక్క పరీక్ష :- 

మనన్సు యొక్క కర్మలను పరీక్షించుట ద్వారా మనస్సును పరీక్షించ 

వలయును, 

ముఖ్యముగా పరీక్షంపదగిన మానసిక కర్మలు నౌలుగు.! అవి. 

1. ఇం|దియాఖి (గహము* 

2, స్వ నిగహము 

3. ఊహా 

4. ఏచారము, 

ఇం(దియాభి[గహము--ఇం[ దియముల ద్వారా శవిషయమును (గ్రహించు 

సామర్ధ్యము ఇం(దియాభి గహ మనబడును. మనస్సు యొక్క. సామర్ధ్య 

మును పరీక్షించుటకై ఇం(దియములందు ఇం(దియాధిష్టానములందు 

లోపము లేదను విషయమును ముందు నిర్ధారించవలయును. తర్వాత 
జ్ఞానేందియ క ర్మేం్యదియ వ్యాపారములను పరీక్షించవలెను. . శబము'' 
ల (a 

స్పర్శాది పంచజ్జానేం[దియ కర్మలు, కర్మేం్యదియ కర్మలు పరీక్షించ్చి 

పాకృత వై కృతసితిని నిరయించవలయును, ఇం|దియ సాపేక్షాయదార న్ నూ © (3 న్న ణి 

జానము ఏమెనా ఉన్నదేమో నిరారించవ లెను. ఇం|దియార్లము లేకయే జ లా అ ధ 
ఊహాజనిత విషయజ్ఞానమును ఇం(దియ సా పే కాయధార్హ జ్ఞానమందురు, 

చశా: 1/21 

కౌ (3) 34 
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(Hallucinaticns.) రోగి సహాకరించు స్థితిలోనే ఈ పరీక్ష చేయుట 

కవకాశముండును. 

మనో నిగహము-ఏదై నా ఒక విషయమునందుగాని, ఒక వస్తువునందు 

గాని ఏకా, గతను నిలుపగల సామర్థ్యమును పరీక్షించుట ద్వారా మనో 

ని గహమును అంచనా వేయవలయును. 

ఒక వస్తువుపె దృష్టి నిలిపి యుంచుట్క వంటి పరీక్షలతో నిర్ణయింప 

వచ్చును. అహితమురై న అర్హములనుండి ని|గహించుట గూడా మనో 

నిగహమనబడును, 

ఊహ--నిర్వి కల్పకమైన ఆలోచనాజ్ఞానము ఊహ ఆనబడును." 

కొన్ని (పశ్నలు వేసియ్కు సంఘటనలను ఏర్పరచియ ఊహాశకిని 

పరీక్షించవరెను: 

విచారము హా తా౬దాత యుక్తా యు వతణాజ్ఞానము విచారమన 

బడును 2 

రోగి జీవితమునకు వృత్తికి సంబంధించిన విషయముల పె చర్చించుట 

ద్వారా అతని ఊహిళ క్రిని పరీక్షింప వలయును, 

౨. బుద్దియొక్క. పరీక్ష :- 

బుద్దిని గురించి బుద్ది |భంశ వివరణలో చర్చించబడినది. బుద్ది (భంశము 

జఎగినదా లేక బుద్ది (పాకృళతస్టితిలో ఉన్నదా అని 'తెలవిసకొనుట3 బుదిని 
a ర్లు ట్స్ 

యాలు 

1, 

2+ 

ఊహా ఆలోచనుజ్ఞానం నిర్వికల్బమ్ (చంశా. 1/21 చ క్రపాణివ్యాఖ్య) 

విచారోహయోపాదేయ తయా వికల్చ్పనమ్ 

(చ,శా. 1/21 పై చక్ర వ్యాఖ్య) 
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పరీకింపవలయును. నిశ్చయము చేయుట బుద్ది యొక్క కర్మ. రోగి నిశ్చయము 

చేయగలుగు చున్నాడా లేదా అనుననది పరీక్షింపవ౩ను. 3 

భూకంపము వచ్చిన ఏమి చేయుదువు, నీవు కూర్చొనిన బస్సు పెరాళ్ళు 

పడిన ఏమి చేయుదువు? ఇటువంటి (పశ్నంలతో అతని బుద్దిని పరీక్షింపనఠను . 

బుడి (భాంతితో కూడియున్నదా లేదా అనునది వీని ద్వారా తెలుసుకొనవచ్చును. 
© 

5. స్మృతి యొక్క పరిక 

రోగికి సంబంధించిన వివరములు జన్యతిధి వయస్సు, బంధువులపేర్లు 

అతనినే అడుగుట మొదలై న వానివల్ల స్మరణళక్తి అంచనా వేయవలెను, 

సంజ్షాజ్ఞానము-- అనగా పేరు చెప్పుటకు తెలిసి యుఃడుట. ఈ జ్ఞానము 

నళించినపుడు తన పేరుగూడా తెలియదు. దేశము కాలము ఆత్మ వీనికి సంబం 

ధించిన విషయములు తెలిసికొనుట ద్వారా అతని స్మరణళ కిని పరీ క్ష్షింపవ లెను, 

4: శీల, ఆచారాది పరీక్ష 

శీల విభంశము, చేష్టా వి(భంశము ఆచార విభంశము అనునవి ఉన్మాద 

మున లక్షణములుగా పేర్కొనబడినవి, ఉన్మాదముననే కాక మదము ఇతర 

మానసిక వికారములందును రోగియొక్క శీలము, చేష్ట ఆచారము, శౌచము 

మొదలగు వానియొక్క. స్థితిని పరీక్షించి నిర్ణయింప వలసియుండును, 

3.1 బుద్ధిః తత్కాలవిషయా (సుఃశాః 1/18,డ) 

ii) ఆ న్యేనియమాత్మికాబుద్ధి మాహు; (సుశా. 2/3 ప్రై డల్హణ) 

111) యా బుద్ధిర్నిశ్చుయాత్మికా (చ.శా, 1/23) 

1౪) విషమాఖిని వేళో యోనిత్యాఒనిత్యేహితాఒహితే! జయః సబుద్ధివిభంశః 

సమంబుద్ధిర్హి పశ్యతి విషమాభిని వేశ; అయధాభూ త్వేన అధ్యవసానం నిత్య 

మనిత్యమితి [పియమ(పియవమతి (చశా. 1/99, చక్ర 
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1. శీలము 

శీలము అనగా మనుజుని యొక్క సహజమైన (పవృత్తి ఈ శీలము 

అతని తల్లిదం[డులు, పెరిగిన సమాజము, ఇతర పరిస్థితులు పూర్వజన్మ కృత 

కర్మలు వీటన్నింటి సాముదాయిక ఫలితముగా రూపుదిద్దుకొని యుండును. ఆతని 

శా స్ర్రజ్ఞానము అనుభవము మొదలగునవి కూడా శీలముపై తమ (ప్రభావము 

చూపును. శాస్తా9ర్థాను సారమైన అవిపరీత స్వభావము శీలము అని చక్ర వాణి 

వివరించెను,! 

సాత్సికాది గుణముల వివరణలో చెప్పబడిన స్వభావములు ఆయా 

గుణములచే కలుగు పరిణామములకు కారణమగును, 

ముఖ్యముగా మానసరోగులలో పరీక్షింపవలసిన (ప్రధాన అంశము ఆ 

రోగికి వ్యాధికలుగుటకు ముందు ఉన్న శీలములో గణనీయమైన మార్చు వచ్చి 

నదా అనునది నిర్ణారించవలను. 

శీల భంశము వలన శీలము మామను, ఉదా- సాధారణముగా మధుర పదార్ధ 

సేవన చేయు వ్యక్తి మధుర పదార్దములు ద్వేషించుట, సామాన్యముగా కోపము 

రాని వ్యక్తికి కోపము వచ్చుట. వ్మరని వస్త్రములందు ఇష్టము చూపు వ్యక్తి 
తెల్లని వస్ర్రముల పి (దీతీని కలిగియుండుట్క మి(తులను హితులను ద్వేషించుట. 

1. i) శీలం సహజవృ తమ్ (చ.ఇ., 1/3 పై చ [కృ 

ii) శీలం సహజనస్తుషమరాగమ్ (చవి. 4/8 వ చక్ర) 

111) శీలం శాన్తా9ర్ధానుసారిణో అవిపరీతస్వభావః (సు.కూ. 2/3 పె డల్ల 

iv) శీలమనుశీలనేన। అనుశీలనేనఇతి అనుశీలనం సంతతశీలనం తేన 

సతతం అయమర్ధం సేనతేతత్ శీలమిత్యనుమీయతే 

(చవి. 4/8, పె చక్ర) 
v) శీలవి భంశాత్ అకోధనః (కోధనో భవతి (చని, 7/5 పె చక్ర) 
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నిద, ఆహారప్ప అలవాట్లు, ద-తఢధావన అఐవాత్లు, సానమ్ము ఆభ్యం 

గము, తల దువ్వుకొనుట, (కాపు, గచ్లము, గోళ్ళు క కాఫీల వంటి అలవాట్లు 

విరామ సమయమును గడుపు విధానము చదివే (గంధములు మొదలగు వాటిన 

న్నింటిని జా గ_గా పరీషీంచిి అతని బంధువులు కుటుంబసభ్యుల ద్వారా వివర 

ములు సేకరించి శీల (భంశము జరిగినది లేని, జరిగినచో శీల భంశము 

_ ళ్ 2 లె యొక్క తీవత యెట్లున్నది అనునవి నిర్ధారణ చేయవ కను. 

ముఖ్యముగా శీల పరీకిలో ఈ (కింది విషయములను గమనించవలయును 

2) అలవాట్లు, 9) స్వభావము, 6) శారీరక ధర్మములు ఆకలి నిదవంటివి. 

d) శౌచమ్ము ల) ఏరామనమయపు అలవాట్లు. 

శ. చేష్టా పరీక్ష 

చేష్టలు అనగా తర్మేం(దియములకు సంబంధించిన విషయములు -- 

మాబ్లాడుట్క, చేతులు తిప్పుట, నిలుచొనుట్ట నడచుట మొదలగు వానిలో (వతి 

వ్యక్తియందు ఒక (పత్యేకత యుండును, ఆ [పత్యేకతతో కూడిన భంగిమలలో 
మార్పు వచ్చుట అనుచితమైన చేష్టలు చేయుట చేష్టా ఏ|భంశమనబడును.! 

శారీరక చేష్టలలో ఆంతకుముందు స్టితికో పోల్చినపుడు హీన మిత్హ్యా క అతి 

(పవృ త్తి ఏమైనా జరుగుచున్నదా గమనించి పరీక్షించవలయును. మౌట్లాడు 

వేగము విధానము మాటలపొందిక్క శరీర భంగిమలు వేళ్ళు ముఖము పెద 

పులు వీని చేష్టలు జాగ_త్తగా గమనించవలయును. 

చేషా వరీతలో గమనించవలసిన ముఖ్యాంశములు. ఇ) వాక్కు by ముఖ 
చు 

రీ 

చెషావి భ..శాత్ అనుచిత చేష్టాథవతి (చవి, 7/5) 
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తి) శొచము-యొక,. పరిక 

శౌచము అనగా శుచిత్వము లేక పరిశు భత. ఇది బాహ్యశుచిత్వము 

ఆభ్యంతర శుచిత్వము అని రెండు విధములుగా నుండును. ఆభ్యంతర శుచిత్వము 

ఇం|దియములు, మనస్సు అంతః కరణములకు సంబంధించి సాత్విక గుణ 

ముతో కూడి యుండునది. 

బాహ్య శు వత్వము=ఎదంతధావన స్నాన, అనులేపన, వస్త్రధారణ మొద 

లగు శరీర బాహ్యుశుద్ధికి సంబంధించినది. రోగి యొక్క. పూర్వస్థితికి రోగ 

గస్థానంతంస్టితికి అతని శౌచపు అలవాట్లలో మార్చు వచ్చినది లేనిది గమనించ 

పలయును, 

మలమార్ల శోధన, దంతధావన, ముఖళోధన్క నేత ముఖ | పక్షాశనాదులు 
గ న ( కి 

స్నాన అభ్యంగ అనులేపనాదులు, కేశాలంకరణ, నఖశ్మతువులు మొదలై నవి. 

అతని వస్తాలంకరణ పరిసరములు తన వస్తుపులు ఉంచుకొను తీరు ఇవన్నియు 

పరీక్షించి అతని శీలమును, మానసిక స్థితిని, నిర్ణయింప వలయును, 

అశుచికరమెన పనులు చేయుట ఆచారవిభంశ మునకు నిదర్శనము, 

అందుచే ఆచార వి భంళ సిర్ణయమున శౌెచముయొక్క_ పరీక్ష ఒక భాగముగా 

నుండును. 

(శ) ఆచారము 

ఆచారములు వ్యవహారము లందు కొంతవ్య కగత చేధములన్నప్పటికిని 

దేశ కాలు మానములు, కులము, కుటుంబముల సాంమిక ఆరిక సితిగతుల నను 
ధ అ 

సరించి మాప్పలు చెందుచుండును.? 

1, ఆచారవి భంళాత్ అశొచాధ్యాచరతి (చని. 7/5 ప్రై చక్ర 

2. (ఏ) ఆచారః ళాస్తా9ది శి&ొ కృతో వ్ణివహాకః (చని. 7/5 పె చక్ర 
(చ. ఇ. 1/3 పెచర) 

(ii) ఆచారః డేశరాలానుగతో లౌకిఠ విధానమ్ (సు,నూ, 2/3 పెడ 
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శాస్తాఫిదుల ఆధ్యయనముచే జనించిన వ్యవహారమనియు దేశకాలాను 
గత లౌకిక విధానమనియు “ఆచారము” అను పదమునకు వివరణము ఇవ్యబడి 

నది. (శుకులందును స్మృతులందును నిర్తేశించబ కిన అనుష్టానము ఆచారమని 
కొందరి భావన. 

పైన చెప్పబడినట్లు ఆయా వ్యక్తులకు నంబంధించిన సమాజములో 

తగినదిగా భావించబడిన వ్యవహారములు ఆదారము ఆనబడును, 

ఉదా. అతని నమాజమురో మంగళవారము కేశ ఖండన చేయించుట 
నిషిద్దముగా నున్నపుడు ఆ వని చేయించుకొనుట ఆచార విభంశముగా భావించ 
వలయును. అప స్నానాపూశాదులు, భోజనము చేయని సమాజములో చేయక శే 
అట్లు చేయుట అనాచారముగా భావింపదిడును. 

ఆచారములలో కొన్ని కొందరికి మంచివిగను కొందరికి మంచివి కానివి 
గను తోచవచ్చును. మానసరోగి పరీక్షలో అతనికి ఆచార వ్యవహారములలో 
పూర్వస్థితి నుండ మాయు రలిగినదా చేదా పరీకించుట ముఖ్యమైన విషయము, 

అందుకొర కై అతని వేషధారణ, మత సాంఘికాచాంములు, ఇతరులతో 

క్ ర (త ల ల cm fan o° DN 
(పవరర్థించు విధానమ్ము శారీరక చేష్టలు సాంఘిర స్టికిగతల 

వలయును. 
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మానన రోగ సామాన్య చికిత్స 

మానన రోగి హితాఒహితములను బాగుగా విచాంచి ధర్మ అర్హ, 

కామములకు అహికముశై న వానిని సేవింపకుండా యుండుటకున్కు హితములై న 

వానిని సేవించుటకును సతత |పయత్నము చేయుచుండవలయును. 

ధర్యార్ద కామములు లేకుండా మానసిక సంబంధ మైన సుఖముగాని 

దుఃఖము గాని కలుగుటకు అవకాశములేదు కనుక వీనిలో హితములను సేవించుట 

వలన అహితములను వదలుట వలన మానపిక వ్యాధుల నివారణ, నిరోధము 

జరుగును, 

ధర్మార్ధ కామముల్తు యోగము, ఆయు ర్వేవము, మానసిక విషయములు-- 

వీనిని గురించి బాగుగా తెలిసినవారి సేవ చేసి పరిజ్ఞానమును పొందవలయును. 

తన ఆత్మ యొక్క హిత అహిత జ్ఞానము, మొదలగునవి ఆత్మజ్ఞానమన 

బడును. అ'పే దేశ జ్ఞానము కాలజ్ఞానమ్బు కులజ్ఞానము, బలజ్ఞానముు తనయొక్క- 

శ్రిక సంబంధించిన జ్ఞానము, వీటన్నింటిని పొంది తదనుసారము పాత సేవనము 

అహిత వర్తనము చేయుచుండవలయును.! 

1. తత బుద్ధిమతా మానసవ్యాథిపరీలేనాపి సతా బుధ్యా హితాహితమవేక్ష్యా 

'వేశ్యు ధర్మార్టకామానామహితానామనుష సేవనే హితానాంచోపసేవనే 

(పయతితవ్యం నహ్యన్న రేణలో కే (తయమెతన్మానసం కించిన్నిష్పద్యలే 

సుఖం వా దుఃఖం వా తస్తాదేతచ్చాను షయం త ద్విద్యవృద్ధానాం 

చోపసేవనే (పయతితవ్య 

ఆత్మ దేశకాల దిలశి క్తి జ్ఞానే యధావచ్చేతి మానసం(పతి ఛై షజ్యం 

(తివర్ష స్యాన్వవేక్షణమ్ | తద్విద్య సేవా విజ్ఞానమాత్యాదీనాం చ సర్వశః 

(చస 11/4647, 
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అపహితములై న జ్ఞానేంచియ కర్మెం[ద్రియ విషయముల నుండి తవ 

మనస్సు నిగహించుకొనుచు ఉండవలయును. ఇదియే సతా్వవజయ చికిత్స 

అనబడును. మనస్సును (పజ్ఞాపరాధముల నుండి అసాంత్మేం[ దయార్షముల 
చః డి 

నుండి నిగహించుకొనుచు, సమ్యగో్యగములను సేవించుచుండవలయును .] 

రజోతమో గుణముల సుండి మనన్సును మరల్చి సాత్త్విక ఆహారాదులు 

"సేవించుచు సాత్త్విర గుణము వృద్ది పొందించు (పయర్న ములు చేయ 

వలయును,? 

ఉపధా (కోరికలు) దుఃఖములకు కారణములు. పట్టుపురుగు తనను తను 

బంధించుకొనునట్లు మనుజుడు తన కొరికలచే తను బంధింపబడును. అట్ట కోరిక 

లను విడిచి పెట్టిన దుఃఖము శమించును. తనకు ఉన్న దానితో తృ ప్రిచెంద 

వలయును. మానసిక వాచిక్క శారీరక అరారణీయ వేగములను వర్షిచప వల 

యును. సాత్త్విక మైన మౌొనసిక్క వాచిక శరీరక తపముల నాచరింప వలయును. 

పాపరహితమైన బుద్ధిని కలిగి జ్ఞానము లేపము యోగము అందు తత్సరతను 

కలిగియుండవలయును. 3 

1. (ఏ) నక్వ్వానజయః పునరహి తేభ్వోఒర్థెభ్యోమనో విని గహ (చ.నూ 11/54) 
షి జితేం (దియం నానుపత న్రీరోగా స్తత్కాలయు క్రం యదినా స్తే దైవమ్ 

(చంశా, 2/43 

ఆత్మేం, దియ మనోరానాం నని*కరాాతవ రతే సుఖదుఃఖమనాఠంభా శ్రా 0 యెష టి 
దాత్మ'సై మనసిస్టిరే నివర్తతే తదుభయం వశిత్వం చోపజాయతే సశరీరస్య 

యోగజ్లా సం యోగమృషయో విదుః (చ.శా, 1/138. 139) 
చో ౨ 

ఏ (i) ఉపధాహి పరో హేతుర్దుః అదుః ఖా శయ పద; త్యాగః సర్వోపధానాంచ 

సర్వ దుః ఖవ్యపోహక:ః కోషకారోయధా హ్యంశూనుపాద _త్తేవధ(పదాన్ 

ఉపాద త్తే తధా ౬స్టభ్యోనివర్తతే ఆనారంభారసంయోగా_త్తం ద్యుఖం 

నో పతిష్టతే (చ.శా.1/95.97) 

(Contd... 
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ఇంది యోవశమములను, సద్వృ త్తమును అనుష్టించవలయును ఆప్రోప 

దేశములను పాటింపవలయును.! 

మంచి బుద్ధి జ్ఞానము (ఆధ్యాత్మ క్లానమ్బు, విజ్ఞానము ధైర్యము, 

సమాధి (విషయముల నుండి ఆత్మ మనొ ని(గహము-ఇవన్నియు మానస 

వ్యాధుల నిరోధమునకు నివారణకు సహకరించును.2 

హితాహారవిహార సేవనము సమీక్ష్యకారిత్వము విషయములందు అన క్తీ 

లేకుండుట్క అన్ని (వాణ్ముప సమద్భష్ని సత్యపరత్వము, తమక్వము కలిగి 

అత్మజ్ఞానము కలిగిన వారిని సేవించు మనుజుడు ఏ రోగమును పొందకుండా 

ఆరో గ్యముగా నుండును.3 

మేథ్య రసాయనములన్సు ఆచార రసాయనములను సేవించుట మంచిది. 

(11) చ.సూ. 7/26.30 (iii) భం గీం 17/1417) 

(iv) మతిర్వచః కర్మసుఖానుబంధి సత్త్వం విధయం విళశేదా చ దుః జానం 

| తప సత్సరతా చ యోగే యన్య్యా స్పితం నానుపత స్తే రోగాః 

(చ.శా, 2/47) 

1. త్యాగః (పక్షాపరాధొనామ ౨దియోపశమః స్మృతి దేశ్లకాలాత న 

(పతిప_త్తిళ్చ కారణము విజ్ణానం సద్య త్త్స్యాను వర్తనము! ఆగ '-౫నామను 

oe ర దద త్ గ్య శ్ర ళ్ ఛో 
త్పత్తా ఎషమాౌద్షి నిదన్శిటః (ప్రాజ్ఞః (పాగేవ తిళ్ళు ర్యార్టికేం ఎద్యాధ కదా 

త్మనః ఆపోపదేశ (పజ్జానం (వతివత్సిశ్చయకారణం 
యవి హా తు 

వికారాణామనుక్పతాన్నానాం చ శాంతయ (చూ, 7/515 ) 
జడ. అం న / 

2, మానసో జ్ఞానవిజ్ఞాన వై ర్యస్క్యృతి సమౌాధఖిః (సు, 1/52) 

3, నరోహితాహరవిహార సేవీ సమీక్ష్యకారీ విషయష్వష్వస తొక దాతా 
rs) 

అ వచు, జాలి a వో లో సో 

సమః సళ్యవరః క్షమౌావానాపోప ఎల చ భవత్యలో గః (చంళాః 2/46) 
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ఓవోత్తయము 

మనస్సుకు స్థానమైన హృదయమే ఓజస్సుకును, ముఖ్యముగా పర 

ఓజస్సుకు స్థానమగుట వలన ఓజోక్తయము యొక్క (ప్రభావము మనస్సుపై 

పడును. 

రనమునుండి శుక్రమువరకు గల అన్ని ధాతువుల సారము ఓజస్సన 

బడును. ఏ థమరములు అనేక ఫల పుష్పముల నుండి మధువును సం|గహించిన 

విధముగా శరీరము నుండి ఇదిగహీంపబకును. ఇది సర్పిర్వర్షమ్ము మధుర 

రసము లాజగస్థము కలిగియుండి పీత వర్ణముతో కూడిన రక్రవర్షములోనుండును. 
ఓజస్సు సోమాత్మకముగానుండి స్నిగ్ధ స్థిరం సర, శీత, వివిక్త మృదు, 

మృత్స్న గుణములు కలిగియుండి శ్వేత వర్రములో నుండును. ఓజస్సు శరీర 
రి 

మంతటను వ్యాపించి యుండి [పాణాయతనముగా నుండును. ఓజస్సు లభించనిచో 

శరీరము విశీర్ణమగును.3 

1. హృదయం మనసః స్థాన మోజసశళ్చి న్రితస్య చ 

షం  రసాదీనాం శుకాంతానాం ధాతూనాంయర్ పరం తేజ స్పత్ ఖ ల్య్వ్వోజక్షీస్త దేవ 

బలమిత్యుచ్యతే స్వశా స్త్రసిద్దాంతాత్ (సు,సూ, 15/24) 

రై మీషత్సపీఠకమ్ ఓజః శరీరే నంభ్యాతం 
ఠి ఇ అనో సుర ఇదు © “Nn 3. i) హృది కిష్షతి యచ్చుద్దం ర 

తన్నా శాన్నావినశ్యతి (పఖమే జాయతే హ్యోజః శరీ రేఒసి్మిన్ 

శరీరిణామ్ సర్పిర్యరం మధురసం లాజగని (పజాయలే భమర , 
య ళు ళు య (యు 

అవల ఎసి mn శ్ ఇల్లీ ఖ్ న se Ne డ అప క en] ఫలప్ప బష్బఖ్్య యధాసం[హియతే మధు ఎనమోజు;ః స్వకర్మభ్యోగుడై ౩ 

సంహియతే నృజామ్॥ (చసూ. 77/74 76) 
శ్ నా . ow అక జ గా తన. అక ఆద, ii) స్నిగ్గం శుకం శీతం సీరం పరమ్ వివిక్తం మృదు మృత్సంచ 

[పాణాయతనము_త్తమమ్ దేహః సావయవస్తేన వ్యాపో భవతి దేహినః 
కదధావాచ్చ శీర్యంతే శరీరాణి శరీరిణామ్ (సునూ, 15/2627) 
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ఓజస్సు [పాకృ్ళత కర్మలు. ఓజస్సు (పాకృత స్టితిలోనున్నపుడు శరీరము 

నకు స్టిరత్వమును, పుష్టిని కలిగించును. అన్ని చేష్టలు (కార్యములకు) చేయు 

టకు తగిన సామర్థ్యము స్వర వర్ణ పసాదనము అంతః కరణములకు (బుద్ది, 

అహంకారము మనస్సులకు) బాహ్యకరణమునై న క్ఞానేందియ కర్మేం్యదియ 

ములకు కార్య సామర్ద్యము.ఇవన్నియు ఓజస్సు వలననే లభించును! 

ఓజస్సునకు బలమను పర్యాయము కూడా కలదు. ఓజస్సు షర ఓజస్సని 

అపర ఓజస్సృని 'రెండు విధములు. అవక ఓజస్సు అర్జాంజలి పరిమాణములో 

నుండి శరీరమంతటా వ్యా ప్పి చెంచియుండును. 

అపర ఓజస్సు హృదయము నాశయించి యుండి అష్ట విందు పరిమాణ 

ములో నుండును. ఓజస్సు పైననే పాణ మాధారపడి ఉండును. 

అపర ఓజస్సు కీణించినపుడు ఓజో శయ లత్షణమురు కలుగును, అపర 

ఓజస్సునుండి [పారంభమై పరఓజోడీ జము వరకు వ్యాపించినపుడు మరణమునకు 

దారి తీయును. 2 

1. త(తబలేన సిరోవచితమాంసతా సర్వచేషాస్వ[పతి ఘాతః సరవ 
డు © ae) 

(పసాదోవా హ్యాభ్యంతరాణాం చ కరణానామాత్మకార్యో[పతిప త్తిర్భవతి 

(సు.సూ. 15/25) 

2 i) సుంసూ, 15/24 

11) అర్ధాంజలి తావదేవస్హై ష్మిక స్వాజన (చ్వశాం 7/15) 

iii) చ.సూ,ః 30/9. 1] 

iv) తత్చర సౌ్యజస స్టానం తత చె తస్య సం|గహః (చంసూ, 30/7) 

v) చ్మకపొణీః చంసూం 30/7 
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ఓజోతయ కారణములు 

ఓజస్సు యొక్క (పాఠ్భ్శతస్థికి శరీరముడరి ఇతర ధాతువుల పెనను 

ముఖ్యముగా రస్క రక్తము శు క్రముల పెన ఆధారపడి యుండును. (పాక్ఫత 

స్థితిలో కఫము ఓజస్నుగా పంగశింపబకినది కనుక కఫమునకు ఓజస్సునకు 

అధిక సామ్యతకలదు.! 

విశిష కారణములు :. 
టి 

అభిఘాతము ధాతుకయము, | శమ ఆకరి_ఈ శారీరక కారణనులు* 

[కోధము శోంము, ధ్యానము (చింత) ఈ మానసిక కారణములు 

ఓజస్సును &ీణింపచేయును-ఇవి విశిష్ట ఓజ్ కోక్షయ కారణములు.?2 

సామాన్య కారణములు :- 

ధాతుక్షయ కారణములు ఓడోకయ కారణములుగా పేర్కొనబడినవి. 

నామాన్యధాతుకయ కారణములు ఈ [కించి విధముగా నుండును. 

ఆహారము=రూక్షృ అల్బ లేక _పమిత ఆహార సేవన రూక్ష పానీయముల 

సేవన, అనశనము. 

విహారాదులు_అధిక వ్యాయామము, వాతాతప సేవన, జాగరణము. కఫము 

రక్తము, శుక్రము మలముబు ఏనియొక్క. అతి నిర్షమనము, వృద్ధా వస్థ లేక 

ఆదానకాలము భూతో పఘాతము. 

rr 

1. _నచె వౌజనః కాయే (చ.నూ, 17/117) 

2. అభిఘాతాద్ తయాత్ కాపా చ్చకాద్ధ్యాన్యాదృమూత్ తుధః 

ఓజః సంశీయ్యరే: హాక్టిభ్యోరాతు ees (సు*సూ. 15/28} 

తేజః సమ్మీరికర  'ఈస్మోది పః ప్రరిస్లలి దేవాన్; . (సుంసూ. 15/28) 
| 
(| 

ఎది io ౧ ' 
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మానసిక కారణములు :- 

అధిక చి న్త్మ భయము శోకము. 

సం|పా ప్తి వం 

పె కారణములచే వాతముచే (పేరితమైన ఓజన్సు కీణించియుండుటచే 

హృదయము ధమనుల నుంకి విసృళమగుచు తన | పాకృతిక కర్మలను కలిగింప 

లేక పోవును. 

ఓజోత్తయ లక్షణములు ;. 

ఓజోక్ష్తయ లక్షణములు సామాన్యముగా నుండునవి చరకుడు వివరించెను. 

సుశుతుడు మూడు విధములుగా విభజించి భేదములు వివరించెను. 

ఓజోక్తయములు ఈ [కింది భేదములు కఠిగియుండునుః 

1. ఓజో విసంసనము 

2. ఓజో వ్యాపత్తు 

3. ఓజోక్షయము. 

సామాన్య లక్షణనులు :- 

భయభీతత్వము దౌర్బల్యము, మిక్కిలి పరధ్యానముగా నుండుట, 
ఇం[దియ వ్యధ, ఇం|దియ పాటవము తగుట, మనో బలము తగ్గి మనస్సు 

దూషింషదడుట్క శరీరమునకు కాంతి తగ్గి రూకత్వము త్షామత్వము కలుగుట 

---ఈ లక్షణములు ఓజోతయము వలన కలుగును.? 

1. ఏ) తస్య విిసంసో వ్యాషతీ కయ (సు-నూ. 15/29) 

ii) సుంనూ, 15/30_31 

111) మూర్శా మాంసక్షయో మోహః (పలాపో మరణమితి చ క్షయే 

(సు.సూ. 15/32) 
2, తత వినం సే వ్యాపన్నే చ [క్రియావిశే షైరవిరు దైర్పలమాప్యాయయేత్ 

ఇతరంతు మూఢసంజ్ఞం వర్ణయెత్ (నునూ. 15/33) 
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భేదాను సార లక్షణములు :. 

1. ఓజో (బల) విసంసనము 

శరీరమందలి ధాతువులకు అవయవములకు ఓజస్సు (సోతస్సుల నుండి 

పక్కలకు [సవించుట వలన సరిగా లభించకపోవుటచే కలుగుస్టితి ఓజో[సంసన 
మనబడును. సంధి విశేషణము గ్యాతసాదము (శరీరము కృశిచుటి)ి దోష 
విిసంసనము లేక వాతాది దోషము స్థానభష్టములగుట, (శోమ (దౌర్బల్యము) 
కియాసన్నిరోధము.శారీరోక్క వాచిక్క మానసి కాది సర్వకియల్పు సరిగా [పవ 
రి౦పకుండుట.ఈ లక్షణములు కలుగును. 

శి. ఓజో వ్యాపత్తు 

దోషములచే ఓజస్సు దుష్టి చెందుటవే కలుగుస్టితి ఓజోవ్యాపత్తు అన 

బడును, శరీరముతయు బరువుగా నుండుట, అంగములన్నియు స్థంభించుట్క 

వాతజళోధు శరీ5 వర్షము మామట, అధికగ్గాని తిం్యద్వ నిిద--ఈ లక్షణములు 

ఓజో వ్యాపత్తువలన కలుగును. 

త్రీ. ఓజో తయము 

మూర్భ, మాంనక్షయిమ్ము మోహము, (పలాపమ్కు అజ్ఞానము=ఇవి సె 

లక్షణములన్నింటితో పొటు కరిగిన [కమముగా మరణమునకు దారితీయును. 

1. వ్యాయామోఒనశనం చింతా రూకెల్పా పమితాశనమ్ 

వాతాతపౌ భయం శోకో రూక్షపానం [పజాగరః కక శోణితళుకాణాం 
మలానాం చాతివ ర్త నమ్ కాలో భూతోపఘాకళ్చ జ్ఞాతవ్యాః కయహేతవః 

(చ.సూ, 17/ 76-77) 
2, _ విభేతి దుర్చలో=.ధీక్షం ధ్యాయతి వ్యధిలేన్లి యః 

ణు యట 

దుశ్చ్ళాయో దుర్యనా రూక్షః కొమశ్ల్సైవౌజనః కృయే॥ (చ,నూ. 17/79) 
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ఓజో వమయాదులకు చికిత్స 

ఓజో విిసంసనమునందును, ఓజోవ్యాపత్తు నందును బలము, దోషము 

అగ్ని వీనికి విరుద్దము కాకుండగ నుండునవియ ఓజస్సును బలమును వృద్ధి 

పొందింపచేయు చికిత్సలు చేయవలయును, 

లక్షణాను సార కారణాను సార యితర చికిత్సలు చేయవలయును. 

ఓజోక్షయమున సంజ్ఞలు నశించిన స్థితి అసాధ్యము కావున వర్ణింప వల 
యును,2 

మానసిక వ్యాధుల అల్లో పేథీ వెద్యుశాస్త్రము ననుసరించిన 

వర్గీకరణము 

మానసిక వ్యాధులు అల్లో పెథీవైద్య మతానుసారము (అమెరికన్ సైకి 
యాటిక్ అసోసియేషన్వారి విభాగము ఆధారముగా) [కింద విభజింపబడినవి. 

మాననిక వ్యాధుల వర్షీకరణము 

I మ_స్తీష్క_వికృతి జనిత వికారములు (Organic Brain Syndromes) 

అ) కారణానుసారము 

1, ఆభ్యంతర కారణజనిత వికారములు 

1) అజ్ఞాత కారణములు 

2) ధమనీగత కారణములు (ధమనీ అవరోధము మొ॥నవి) 

3) మ_స్తిష్కపటలళోఫ్క, అర్చుదము మొదలగునవి 

2, బాహ్య కారణజనిత వికారములు 

1) సం|క్రమణజనిత (Infectious) 

2) ఆగంతుజ 

3) వ్యాధిజ 

4) ఆహారజ 

ర్స్ మానసి కజ 
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ఎం అవస్థానుసార 

1, తీవ (Acute) 

[పలాపము (Delirium) 

2, జీర్ణ (Chronic) 

పిచ్చి (Dementia) 

11 _ ఉన్మాదాది వికారములు (Psychotic disorders) 

1, సిజో ఫినియా (Schizophrenia) 

బుద్ధి చేష్టా వాక్ వికృతి 

2, మానిక్ డీ పెసివ్ సె కోసెస్ (Manic depressive psychosis) 
3. పారనాయిడ్' సెట్స్ (Paranoid States) 

భూతోన్మాదము వంటి అవస్థ 

4, దుఃఖజోన్మాదము (Reactive psychoses) 

11 న్యురోటిక్ డిజార్డర్స్ (Neurotic disorders) 

1. ఉద్వేగము (Anxiety) 

2 అపతంతకము (Hysteria) 

వె భయజన్య (Phobic state) 

4. గదో ద్వేగము (Hypochondriasis) 

IV మాదక [దవ్య వ్యసనము 

మద్యము యితర మాదక దవ్యములు 

Vv సెకోసొమాటిక్ (Psychosomatic) 

మనో వికారజ శారీరక వ్యాధులు 

V1 పరసనాలిటీ డిజార్డర్స్ (Personality disorders) 

స_త్వవికృతులు 

కా. (3) 35 
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& అ చె షిప్ Sw 

ఉన్మాదము అను వ్యాధి పర్రనమును గమనించిన అన్నివిధములగు మాన 

సిక వ్యాధులకు ఇది సామాన్య సంకేతముగా తోచును. ముఖ్యముగా “సె కొటిక్ డిజా 

రయ (Psychotic disorders) అన్నియు యిందు అంతర్భ్ఫూతమందును, 

నిరు క్రి 
అధికముగ వృది చెందిన దోషములు ఊర్థ్వ భాగమునకు వ్యాపించి మనో 

వహములగు ధమనుల నా(శయించి మనస్సును (భమేంప చేయుటచే ఉన్మాదమని 

చెప్పబడుచున్నది.! 

- “ఉన్మద్యతేజనేనేతి ఉన్న్యాదః" అను ఉత్ప త్తి చేత మనస్సును చలింప 

చేయు వ్యాధి ఉన్మాదము అని అర్హము, 

చరకునిచే వర్ణి: చబడిన ఉన్మాద స్వరూపము అతి వ్యాపరమైనది. మనస్సు, 
న 

బుద్ది సంజ్ఞా, జ్ఞానము, స్మృతి, ఫ్ రి నీలము, భయా ౨ లోచారి ముం వీని వి భం 

శము లేక “వషమత్వము. ఉన్యాదమును సూచించును అని చెప్పబడినది. * 

నిదానము := 

వి పకృష్ణ నిదానము-|పాచీనకాలమున దత్మపజాపతి యజ్ఞ విధ్వంస సమ 

యమున కలిగిన తాసము. భయము, శోకములవలన ఉన్మాద వ్యాధి యొక్క 

ఉత్ప త్తి జరిగినది 

1. మదయంత్యుదతా దోషా యస్మాదున్మార్షమా శ్రితాః గ గి 
మానసోఒయమతో వ్యాధిరున్మాద ఇతి కీర్తితః (సు, ఉ. 62/3) 

2 ఉన్మాదం పృనర్యనో బు బుద్ది స జ్ఞా డ్డా స్యృతిభ్త్ నీల చేష్టా చార 

వి భమం విద్యాత్ (చ. ని. 7/5) 

3, తస్కిన్ హి దడి వ్వరథ్వం సే దేహినాం నానాదిత్తు విిదవతామతి 

తరణ ప్షవన భావన లజనావై (రేహవకోభిణె 8 పురాగులో్కైత్స 
జ టి. సాం అ లాన్ హవిస్టారశ న్మేహకుషానాం భయోరాశశాతై రున్మాదానాం 

Wy 

(త నిం 8/11) 
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నిజ (లేక దోషజ) మరియు ఆగ౧తుజ ఉన్యాదములకు కారణములు వరే 

రుగా నుండును. 

దోషజ ఉన్మాదములకు సామాన్య కారణములు : 

ఆహార సంబంధ కారణములు :. 

మలినమైన్క వికృతమైన, దూషితమైన, అనుచితమయిన ఆహారములను 

విషమముగా సేవించుట; విరుద్ధమైన, అశుద్ధమయిన ఆహారములను సేవిం 

చుట, 

మానసిక కారణములు : 

భయపడుట్క సత్వము (మనస్సు) వికలము నొందుట, ఉపహత మనస్సు 

లేక చంచల స్వభావము కలిగి యుండుట, కామము కోపము లోభము, సంతో 

షము భయము, దుఃఖము మోహము, ఆయానమ్ము చింత, ఉదేకము _ మొద 

లగు వానిచే మాటిమాటికి నునస్సు చెడుట్క అభిఘాతము నొందుటవలన మనస్సు 

చెడి బుద్ది ఏచరితమగుట. 

విహోరాది కారణములు :-_ 

తంత |పయోగములను, శరీర వ_ర్రనమును, గమనాది శరీర చేష్టలను 

విషమముగా ఆచరించుట. 

ఇతర కారణములు :. 

వృద్దిపొందిన దోషములు కలిగియుండుట, శరీరము అధికముగా శీణింఛి 
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యు-డుట్క ఆభిఘాళమ్ము బలమయిన వ్యాధిచే వ్యాకులత చెంది యుండుట _ ఇవి 

దోషజ ఉన్మాదమునకు కారణములు, 

ఆగంతుక ఉన్మాద కారణములు వేరుగా ఉండును కనుక అవి తదుపరి 

వివరింపబడును. 

నిజ ఉన్మాదముల నం|పొ ప్రి 

ముదు చెప్పబడిన కారణములచే మనస్సు వికృతిచెంది బుద్ది విచలితమై 

యు డుటవ౭న దుష్టములయి న వాతాది దోషములు ఉదీర్హము cD రజస  'మోగుణము 

లచేత ఆవృతమై సత్వ్వగుణముగల మనుజుని బుద్ధికి నివాసమైన హృదయమును 

దూషింపచేసి మనో వహములగు (సోతస్సులను ఆవరించి మనస్సునకు మోహ 

మును అతి శీ ఘముగా కలిగించును, ఇదియే ఉన్మాదమనబడును.*ి 

1 (1) తతా దోషఎమత్తాశ్చత్వారః పురుషాణా మేవం విధానాం క&్మీపనుఖిని 

ర్వ_ర_న్తే తద్యదా-భీరూణాముపక్తి ష సత్వానాముత్సన్న దోషాణాం చ 

సమలవికృతో పహితాన్యనుచితాన్యాహారజా తాని వై షమ్యాపయు _క్తేనో పయో 

విధినో పయుజ్జూనానాం స్త్ర పయోగం వా విషమమాచరతామాన్యాం వా 

చేష్టాం విషమాం సమాచరతామత్యుపడీణదేహానాం చ వ్యాధి వేగసము 

[దృమితానాముపహతమనసాం వా కామ కోధలోభహర్షభయమోహాయాస 

శోకచినో ద్వేగాదిభి 8 పునరభిఘాతాభ్యాహతానాౌం వో మన్యువహతే బుద్ద" 

చ పచలితాయామభ్యుదీర్లా దోషాః (పకుపితా హృదయముపసృత్య మనో 

వహాని (సోతుంస్యావృత్య జనయన్నున్మాదమ్ (చ. ని. 7/4) 

(ii) చ, చి. 9/4 

2. పే చని. 7/4 

ii) తై రల్పసత్వస్య మలొ; (వదుష్టా బుదైర్నివాసం హృదయం 

(పదూష్యః (సోతాంస్యధిషాయ మనోవహాని (పమోహయన్న్యాళు 

నరస్య చేత; (చచి. 9/5) 
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ఉన్మాద భేదములు 

చరకుని అనుసరించి ఉన్మాదములు ఐదు విధములుగా నుండును. ఆవి 

1. వాశతజోన్మాదము 

2. పి_త్తజోన్మాదము 

3. కఠకఫజోన్మాదము 

4 సన్నిపాతజోన్మాదము 

ర, ఆగంతుకోన్యాదము.! 

మొదటి నాలుగు దోషజోన్యాదములనబడును. నిదాన సంపా_ప్రిపూర్వ 

రూపముళ్క చికిత్సలు దోషజ ఆగుతుక ఉన్మాదములక్రు వేర్వేరుగా ఉండును, 

సుశుతుడు, వాగృటుడు ఉన్మాదమును 6 విధములుగా పేర్కొ_నిరి, అవి 

ఈ [కంది విధముగా ఉండును. 

1. వాతజ్క 2. పిత జ 3. కఫ 4 సన్నిపాతజ, 5. మనోగత దుఃఖ 

జనిత (సుశుత) ఉన్మాదము. అధిజము (వాగృట, 6. విషజ ఉన్మాదము. 2 

చరకునిచే వర్షింపబడిన భూతోన్మాదములను ను/కుత వాగృటులు అమా 

నుషోపసర్షము, భూత [పతి షేధము*లందు చేర్చిరి, 

1. i) ఇహ ఖలు పఠథ్చొన్యాదా భవ సన్తి తద్యధా- వాత పి త 

కఫసన్నిపాతాగన్తు నిమిత్రాః (చని. 7/3 

iiy చచి. 9/8 

2 i) ఎరై రశ సమసి స్తిశ్చే ది దో రత్యర్ణమూక్స్భి తైః మా మానసేన చ దుఃఖేన 

స పంచవిధ డచ్యరే విషాద్భవతి షష్టళ్చ యధాస్వం త్మ భఖేషజమె 

(ను.ఉ 62/45) 

ii) ఉనా్యాదాష్షట్ పృఖగ్గోషని చ యాధివిషోద్భవాః  (అ.హృంఉ, 6/1) 

3. అమానుషోపసర్ష పతి షేధమ ధ్యాయము (సు.ఉ. 60) 

4, భూత [వతి షధాధ్యాయము (అంహ్మా.స. £) 
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(పారంభమున దోషోన్మాదములు వివరించి తదుపరి ఆగంతుకో న్మాదములు 

వివరింపబడునుః 

పూర్మురూపములు 

శిరస్సునందు భాన్యముగానుండుట, నేత్రములు కలకవారియు౨డుట, చెవు 

లయందు ధ్వని కలుగుట్క ఉచ్చ్వాసమధికమగుట్క నోటి నుండి నీరుకారుట 

ఆహారము నందిష్టము లేకపోవుట, అరుచ్చి ఆహారము సరిగా నీర్ణము కాకుండుట 

హృదయము బిగబిట్టుట, అకారణముగా చింత, శ్రమ మోహము, ఉ ద్వేగము 

ఇవి అకస్మాత్తుగా కలుగుచుండుట, ఎల్లప్పుడు రోమములు గగుర్పొడుచుట, 

మాటిమాటికి జపరమ్ము ఉన్మత్త చిత్తము కలుగుట ఉదర్హిములు, అర్టిళ వాతము 

కలిగిన వానివలె వికారములుచేయుట్క [భమించుచున్న, చలించుచున్న, అస్టిర 
మైన అ(పశ సములయిన రూపములను మాటిమాటికి స్వప్నములందు గాంచుట్క 

నూనెగానుగమ ఎక్కి-నట్లున్కు వాతః కుండలికచే పీడింపబడుచున్న ట్రున్తు మురికి 

నీటియందు మునిగినట్లున్కు న్మేతములు వంకర తిరిగినట్లును స్వప్నము౭ందు 

గాంచుట = ఇవి దో షజోన్మాదములందు కలుగు పూర్వరూపములు 

1. త స్యెమాని పూర్యరూపాణి తీద్యుధా.శిరసః భూన్యభావః చత్తుషోరా 

కులతాస్వన; కర్హ్ణయోరుచ్చ్వాససా గధిక్యమా స్యసం సవణమనన్నా భి 

షోఒరోచకావిపాకా హృదయ[గహో ధ్యానాయాససం మోహో 
ద్వేగాశ్చాస్టానే సతతం లోమహర్షో జ్వర్వశ్చాధీష మున్మ_ రచి థత్వ 

లు 

ముదర్జితత్వమర్షితాకృతికరణం చ వ్యాచేః స స్ప చ దర్శనమఖీ 
BR 

ఐం 

(థాన్న చతితావవస్టితానాం చ రూసాజామ పశస్తానాం తిలపవతచ్శకాధి 

రోహణం వాతక్రు కల్లు లికాభిళో ఎనశ్రధనం నిమజ్జనం రలుషాజణామమృసామా 
డై 

(బ్ అప అ దా 
} ఇ వ్ వరపు చజఖషాళ్చాపస సర్వణమితి ద్ సోషనిమితా నామునా శ్రవానాం పూర 

బాలా 

రూపాణి భవ _న్ది (చని, 7/6) 
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శరీరమందలి అంగ (పత్యంగములస్నియు దుర్భలమగుట్క, అయినప్ప 

టికి ఎ కార్యము చేయుటయందయినను ఆత్యధిక ఉత్సాహము కలిగియుండుట, 

స్వపష్నమునందు కలుషిత భె భోజనము చేసినట్టుగాంచుట, హయువుయొక్క కో 

పముచే బాధింపబడుట్క, చక్రము పె కూర్చొనిన విధముగా (భమ  కలుగుట- ఇవి 

సుుశుతునిచే అధికముగా ఏవరింపబడిన ఉన్మాద పు గా ర్వరూ వములు 1 

సామాన్య అషతణ'మనులు పం 

బుద్ది భమబెందుట్క మసన్సు చంచలముగా నుండుటచే చింతించవలసిన 

వానిని చింతింపక ఇళర వషయములను గూర్చి చింతించుట, ద్భృష్షి నిల 

లేకుండాయుండుట్క నే|తములు సరిగా రూవములను గుర్తించలేక యుండు 

థె ఛై ర్యముతప్పి ఖయవడుట, అనంబద్దముగా అనవసర విషయములు మాటలాడ 

హృదయమునకు విచారణళ కిలేక భాన్యమయుండుట కొలుగును- 

స్యరణశ క్తి బుద్ధి నంజ్ఞ_ఇవి నశించుటచే మూశమయిన మనస్సుకి గి 
వ క శ యు.డుటబ నుఖము దుఃఖము, సదాచారము ధర్మాము అధర్మము వీని నియొక్క 

విచేకజ్జానము నశించును. అశాంతితో ఇటునటు తిపగుచుండును, ఇవి ఉన్యాడ్ర 

సామాన్య అతణములు. జి 

వూ డర షి న అలి /. | “క బలో a డా 
1. చటూటి ద్వెగొ సః ఓ Ee గా రాము నకతకరణం ఒ 

లచ అ 

re Te సంబ బు అగర్ వూ అత్మ్యుత్యాట మరుచిళ్ళ్చాన్నా బు ప్న రయ పవఖభెజనము 

న 
yl రాద డో Cr 0) En బో క్ వలో స్ సాం 

వోయమణ బగ్రైభంం చోట ౯ 
జా “ wt య - 

యును మ న ల ee adie fa OI మ. శ్ర ఆ bz ర్ / 
టీ par) (eM స ఇ 

౧ టగా ట్ర కో వ no an మో PE ఓ అవి భనుః స పపం. We సె పరొంరంతొతునయలటఖదితొా చ దదిదవారి ౧౦ 
అ న్ ర చు విలు 

జ్ > బుల్ అల్లా న. ల ముర క్త 

ప్ర యిల చ లా వాం వ వ ge సచన[లిటం 
vo న. న! a 

సుమూయణతా న ముఖం వాచి రిధిలశ్రై రడీ ఇవే భొ చం వ్వ్్యావా 
అ ఏ 

టె వన 

స స్యృళిబుద్దిసంజ్ర ౫ (పమత్యుయం మత తస సృ తళ్చు (చచి / 5-7 
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వాతజ ఉన్మాదము 

నిదానము - సనంపాప్తి:- 

రూక్షకరములయిన్మ అల్బములయిన్త శీతగుణముగల ఆహారములను అధి 
కముగా సేవించుట వమన విరేచనములు చేయించుకొనుట, రసాది ధాతువులు 

తీణించుట్క ఉపవాసములు చేయుట-ఈ కారణములచే వృద్ధినొందిన వాతము 
చింతాదులచే దుష్టమయిన హృదయము దూషింపచేసి బుద్ధిని స్మృతిని శ్రీ ఘే 

ముగా నశింపచేయుచు వాతజ ఉన్మావమును కలిగించును. 

లక్షణములు : 

ఎల్లప్పుడు తిరుగుచుండుట, న్నేతములు, కనుబొమలు వీనిని తిప్పు 

చుండుట్క పెదవులు భుజములు హనుపులు, హస్తములు పాదములు ఇతర 

అంగములు వీనిని ఆకస్మాత్తుగా కదలించుటు లేక ఎగురచేయుట్క సతతము 

ఆసందద్ధముగాను, అసందర్భముగాను మాట్లాడుచుండుట్క నోటి నుండి నురుగు 

వచ్చుట్క చిరునవ్వు నృత్యము, గానము వాయిద్యముమ౨ వీనిని అనవసరముగా 

చేయుట,వీణ, పిల్లన (గోవ్తిశం ఖము ,శమ్య (వాద్యవిశ షము, తాళమువీని శబ్రముల 

వంటి ధ్వనులను విగరగ చేయట్క సవారీ చేయగూడని జంతువులపై ఎక్కి 

స్వారీ చేయుట అలంకారమునకు ఉపయోగింపని [ద్రవ్యములతో అలంకరించు 

కొనుట్క పొందుటకు వీలుకాని వస్తుపులను కోరుట, తనకున్న పదార్హము అందు 

అయిష్టతను కలిగియుండుట, మాత్సర్యము కృశత్వము పరషత్వము - ఇవి 

అధికముగా కలుగుట్క నేత్రములు కలక చారి ఉన్ని ఎరొగానుండుట, వాతశామక 

1, _రూక్షల్బశీతాన్న వపిరేకధాతు క్షయోపవాసై రనిలోఒతివృద్గః 
యా థి 

చనా జుతు)ష్టం హృదయం (ప్రదాష్య బుద్దిం స్య్మృతిం చాప చి 

హత్య శీ భమ్ (చ,చి. 9/9) 
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ఉపచారములచే శమించుట, వాత వర్టికములచే వృద్దినొందుట. ఇవి వాతో న్యాద 

లక్షణములు. 

ఆహారము జీర్ణమైనపుడు వ్యాధి అధికముగా నుండుట,2 శరీరము రూక్ష 

ముగా నుండుట మాట పరుషముగా నుండుట, ధమనీ జాలము శరీరముపై 

వ్యాపించియుండుట్క శ త్యత్క, కృశత్వము, తనుత్వముగా నుండు శరీరము కలిగి 

యుండుట : ఇవి సు శుకుడు అధికముగా వివరించిన వాత జోన్మాద లక్షణ 

ములు. 

పి తజ ఉన్మాదము 
అణాణాత 

నిదానము . సం(పొ ప్తి 5 ఇ 

అజీర్ణము, కటు, అప విదాహి, ఉష్ణ భోజనములను "సేవించుట, వీని 

వలన పిత్తము సంచితమై ఉదీర్హ మై వేగముతో కూడి జికేం దీయుడు కాని 

1, తద్యధా._పరినర్పణమక్షీభువామోషాంసహనుహ స్త 

పాదవికేపణమకస్యాత్ అనియుతానాం చ సతతం గిరామత్సవర్గః 

ఫేనాగమనమాస్యాత్ స్మితబాసితనృత్యగీతవాదిత్రాది పయోగా 

శ్చాస్తానే వీణావంశశజశమ్యాతాలశబానుకరణనుసామ్నా యాన 
యు మి యి 

మయానై 8 అలజ్య_రణమనలజాా_రికై ర్హష్భివై $8 లోభోఒభ్యవవో ర్యే 

ష్వలబ్దేషు అబ్దేమచావమాన స్రీ పం మాత్సర్యం కార్య పారుష్యం 

ఉత్పిబ్దుతా అరుజాక్షతా వాతో పశయవిపర్యాసాదనుపశయతా చేతి 

వాతో న్యాద లిజ్ఞాని భవ _్ఫ్ - (చ. ని, 7/7) 

ఏం చం చ 9/10 

3. _ రూక్షచ్చవిః పదషవాగ్ధను సీతతో వాశీతాతురః కృళతనుః 

స్పురితాంగసంధిః అస్నోటయన్సరతి గాయశిను త్యశీలో 
(ఈ 

వికోశతి |భ్రమతి చావ్యనిల _పకోపాతి (సు, ఉ, 62/8) 
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మనుజుని హృదయమునందు తీవ వేగముతో వ్యాపించి పూర్వోక్త విధముగా 

శీ ఘముగా పిత్తజ ఉనాదమును కలిగించును. 

లక్షణములు : 

అసహనము కో పము, ఆర్భాటము - ఇవి అనసరముగా కలుగుట, శస్త్ర 

ములు క్మరలుు రాళ్ళు పిడికిళ్ళు _ వీనిచే తనను తను కొట్టుకొనుట లేక 
ఇతరులను కొట్టుట్క ఇతరులను తరుముట్క చల్లిన సదు. చల్లినిసేదు, అన్నము. 

పేనియుదు ఇచ్చ కలిగి యుండుట, అధికమైన సఎతాపమ్యు నేత్రములు నాయ 

తీ 

ఎతాప 

వర్షములా గాని, హరిత (ఆకుపవ్న) లేక హోరి ద వర్తి ములలోగాని, కోధయు 

ముగా గాని యుండుట్క పిత్త శామర చవ్యములతో ఉపశయము పి చి వక 

[దవ్యములతో అనుషశయము కలిగి యుంతుట్క చిగ:బరముగా నుండుట 

ఈ లక్షణములు పి తజ ఉన్మాదము నందు కలుగును.” (చరక 

దప్పిక్క స్వేదము దాహము, అకలి.ఇవి అధికముగా నుండును. నచ 

నరిగా పట్టకుండుట; శీతల (పదెశములందు తియగుట వె 
చా 

ఇచ్చగి యట చలని 
ne) 

నీటిలో గూడా అగ్ని తలదను శంకను పొంమట-ా ఈ లత్షణములు పిరనాదము 

గ Ta న. PT, nn 4 షా rr , | శ. ల ష్ 1. అబీర్ణ రబ్బిఘ్లు విదాహ్యాతీవైః భోడైః చితం వచ్తములీర వేగం rn Wa SE ము లీ న 

శో 4 జ్ శ ఉనా. శ్ర సువ నదునా త్ శ్రిణ్యు రాష టి శకం: వూర ాలుదిసు రాగల 
ఎ క టం రో చ 

(us we 9/1 1) 

9 ఖీ క pen wg = mn అ జ mes ali) అపహపుల 5 సరం మకా సై! బి భం Yay అ ఆ TA తి ఖా ఖి 
చె a) అ (= పల్ 

అము అది చ యో సం. గ ఇడ ల an hf mS a జు అ wo Nay a? జూ AA wn జర rn . 1 అంతె తతత నో న్ క ౨ ల్లో హా హా. (0 ఫ్ చంత్తీ ఆ! వ wr వలెనా ఎతిలామా 

ఖు 

a ం బ్రతి చాన్ గ క. అ గలా ౦తాజషతి అం తాము నూరిట్ర సంతి, మై షయం హూ చ 
Fr 

ఆలీ ఇ రో అలో rm చు ba జ సా = ల / - పశయ దప రొనసాొదుగుపళియతా Wo Ge గ GC న 
శే ల 

శ 

(ప వెం 7/ 7) 
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నందు కలుగును. ఆగ్నజాగలల్సు నక్ష తముల్కు దీపషములు-- ఇవి లేకున్నను 

ఉన్నట్లు కనిపించుట. ఈ లక్షణములు వాగ్ళటునిచే. అధికముగా చెప్పజడినవి,] 

కఫజోన్మాదము 

నిదానము.సం|పా_ప్రి వ 

దేహు పరిశ్రమ చేయకుండా మనుజుడు అధిక పరిమాణములో భుజించి 
నచొ పిత్తముతో కూడి _పకోపించిన కఫము హృదయమను మర్మమును చేరి 
బుద్ధిని స్మృతిని నశింపచేసి మనస్సును మోపింపచేయుచు కఫజొన్మాదమును 
కఠిగించును*౫2 

అక్షణములు 4 

ఒక (పదేశమునందే కూర్చొనియుండుట్క, మౌనముగా నుండుట్క కొంచె 

ముగా తిరుగుట నోటినుండి జొల్లు నాసికనుండి కఫము (సవించుచుండుట, 

ఆహారమునం దిష్టము లేకుండుట్క, ఏకాంతముగా నుుండుటయందు ఇష్టము కలిగి 

యుండుట, శరీరము భయంకరముగా నుండుట, శ భతయందు ద్వేషము 

అధికముగా నిదించుట్క ముఖము ఉబ్బుట, న్యెతములు తెల్ల గను, స్పరముగన్సు 

మలినముగను యుండుట్క స్రేష్యమును శమింపచేయు [కియలచే ఉపశయము, 

మ, 

1.(ఏ) తృట్ స్వుదదాహబహులో బహుభుగ్వినీదశ్చాయాహి మానిలజలాంత 

విహార సీవీ తీక్షి హిమాంబుని చయేఒపిసవహ్నిశంకీ పిత్తాదివా 
వా 

నభసి పశ్వతి తారకాశ్చ (సుం దీం 62/9) 

(ii) అం హం డ్ 6/10. 11 

2 సంపూరటై ర్మస్టవిచేష్టితస్య సోష్కా కఫో మర్యణీ సం(ప్రవృద్ద్ధః బుద్ధిం 

పతిం చాప్యవహత్యు చిత్తం [(పమోహయన్సంజనయద్వికారమ్ 

(చ. చి, 9/13) 
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శ్లేష్మ వర్ణక [కియలచే అనుపశయము కలిగియుండుట్క స్ర్రీలయందు అభిలాష 
వా్తి, భోజనానంతరము లక్షణముబు వృద్ధిచెందుట, నఖమల్కు త్వక్కు, 

మూతము-ఇవి తెల్ల గానుండుట ఇవి శేషో్మోన్యాద. లక్షణములు, (చరక. 
౧౧౫ ౧ 

కాస్క ఉప్ప పదార్థములచేత ఉపశమనము, రాత్రియందు వృద్ది-ఈ లక్షణములు 

సు శుతునిచే అధికముగా వివరింపబడినవి. 

(తిదోషజ ఉన్మాదము 

వాత పిత్త, కఫజన్య ఉన్మాదములకు వేర్వేరుగా చెప్పిన కారణముల 

కలయిక వలన సన్నిపాతజ ఉన్మాదము కలుగును. ఇందు వేర్వేరు దోషజ 

ఉన్యాదములకు చెప్పబడిన లక్షణములు కలసియు.డును. కాని (తిదోషములకు 

విరుద్దములై న చికిత్సలు పరస్పర విరుద్దములుగా నుండుటచే సన్నిపాతజ ఉన్నా 

దము అసాధ్యముగా నుండును కాన వర్షనీయము.3 

ననా! 

1. i) స్థాన మెక దేశే తూప్పీంభావో, అల్పశ్చ[జ్యమణం  లాలాశిజ్ఞాజ కప[స 

పణం అనన్నాథిలాషో రవాస్కా_మక్కా ధీభత్సృత్వా, శౌ సద్వేషః 

స్వవ్ననిత్యతా శ్వయధురానన్నే శుక్ల స్టీిమితమలోపదిగ్గాక్షత్కా స్తేష్మోప 
శయవిపర్యా సాదనుపశయతా చేతి శ్రేష్మోన్మాదలిజ్షాని భవి 

(చ. చి. 7/8) 
iy చం చి. 9/14 

2 i) చర్ద్యగ్నసాద సెదనాయుచి రాన యువో యోషిదచ్యివ క్రరతిరలృమతి 

(పచారః నిదాపరూ౬ల్నకధనో ఒల్పభుగప్ష సేవీ రాఠతౌ భృశం భవతి 

చాఫి కఫ పకో పాత్ (సుంట, 62/10) 

11) అ.హృ.ఉ. 6/12. 13 

| 
ల 

3. i) యస్సన్నిపాత | పభవోఒతి ఘోర; సెరే ్ పస్బ్పనుసై సృ చ “ఎ తుఖిస్స్యాత్ 
ఇం ల అ , శ = న ణన స ఎద ప 

సర్వాణి రూపొణీ బిభ_ర్రి తొద్భుర విరుద్ధ భీ షజ్య ఏధిర్వివర్థ్యః 

(చ. చి, 9/15) 
లచ ఇ é “yp Gea ॥ RK ty హం | 

ii) చం ని. 7/3 ili) సు. ఉం 62/11 iv) ఆ.హ్మృడ్, 6/14 
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వ'నోదుఃఖ వోన్మాదము 

నిదానము.సం [ప్తాప్రి క 

వొంగలు్కుు రాజభటులు శ్యతువులు మొదలగు వారివలన తీవమైన 

భయమును చెందుట్క ధనముగాని, తనకు [పియమైన వస్తువులుగాని బంధువులు 

గాని నాశనము చెందుటవలన తీ(వమైన శోకము కలుగుట తనకు మిక్కి-లి 

(ప్రియురాలైన ప్రీతో రమింప నిచ్చగొని విఫలమగుట వలన మిక్కిల ఖేదమును 

పొందుట--ఈ కారణము౨చే మనన్సు పై ఆఘాతముకలిగి త్మ వమైన ఉనాశ్రదము 

కలుగును. 

లక్షణములు ; 

అనేక విధములుగా మాట్లాడుట, మనస్సునందుగల రహస్య మైనవిషయము 

లను బై టకుచెప్పుటు పోగొట్టుకొనిన [దవ్యములనుగూర్చి పలుమార్దు కస్తుతించుచు 

చింతించుచు ని|దింపకయే తిరుగుచుండును. విరుద్ధ జ్ఞానము కలుగుట, గానము 

చేయుట, నవ్వుట, దై న్యముతో పలుమారు మూర్భ్ళనుపొందుచు హాహా యని 

ఏడ్చుచుండుట్క మూఢ చిత్తుటగుట్క పాండుత్వమును పొందుట ఈ లక్షణ ములు 

కలుగును, తీ వావస్థలో ఒకప్పుడు అకస్మాత్తుగా మరణమునుగూడా పొందును, 

ఇని మనోదుఃఖజోన్మాద లత్తణములు,శే 

విషజోన్మాదము 

విషపూరిత పదార్దముల సేవన లేక బాహ్య [పయోగముల చే కలుగు 

wr. 

1. 3) చౌరైర్నరేం[ద పురుషైరరిభి స్తథాఒనై ్ యర్వి తాసితస్యధనబాంధవసంక్షే 
యధ్వా, గాఢం క్షతే మనసి చ (పియమారిరంసోరాయేత చోక్కటతరో 

మనసోవికారిః చితంజ జల్బతి మనోనుగతం వినంజ్ఞోగాయత్యధో వానతి 

రోడితి చాపి మూథః (సు.ఉ, 62/12) 

ii) ఆంహృ.ఉ. 6/1 5-16 
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ఉన్యాదమ.లందు న్నేతములు ఎరగా నుండుట, దేహబలము, ఇం|దియ బలము 

శరీరకాంతి.ఇవి నశించును. (భమ దై న్యత్వము ముఖమున శ్యావ వర్ణము 

కలుగుట శరీరమున (పజ్ఞ నశించుట-ఉ పేక్షించిన మరణము కలుగుట జరుగును.] 

ఆసాధ్య లక్షణములు | 

కల వంచియెనను, ఊ ర్హ్వముఖముగానై నను ఉండుట. మాంసము బలము 

నశించియుండుట్క నిదుర రాకుండుట.ఈ లక్షణములుగల ఉన్నాదరో గి మరణము 

నొందును.? 

సన్నిపాత జోన్మాదము అసాధ్యము మనోదుఃఖజోన్యాదము గూడా 

ఒకప్పుడు మరణమును కలిగించును. విషజోన్యాదముగూడా ఉపేకించినచో 
మరణమును కలిగించును. ఎమైనను కారణముల త్మీవత ననుసరించి సాధ్యాఒ 

సాధ్యతలు ఉండును, 

దోషజ ఉన్యాద చికిత్స 

సాధ్యస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాకజు పి ర్రజ, శేష్మజ ఉనాదములలో 

ఈ [కింది చికిత్సలు అవస్థ్ర దోషము దూక్యము మొదలగు వానిని విచారించి 
చేయవలయును, 

'స్నేహనము, 'స్వేదనమ్తు వమనముు విరేచనము ఆస్థాపనము అను 
వాసనము ఉపశమనము, నస్యకర్య్మ, ధూమము. ధూపనము, అంజనము అవ 

పీడక నస్యము (పధమన నస్యమ్హు అభ్యంగము, (పదేహమి్మ. పరిషేచనము, 

1. ఏ) ర క్రేక్షణో హతబలేం్యవియభాః సుదీనః శ్వావాననో విషకృతేఒ 
ధభవేతశ్సరానుః (సు. ఉ. 62/13 

11) అ.హృ,ఉ. 6/17 111) మాని 20/15 
2 అవాద్య్భో.... అ... వినస్యతి (ను,సూ, 34) 
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' అనులేవనము వధ్య బన్టనము (కట్టివషయుట్సి అవరోధనము (గదిలో మూసి 
ఉంచుట్స, విిత్రాననము (భయపెట్టుట), విస్మాపనము (ఆశ్చర్యపరచుట), 
విస్మరణము (మరపించుట), అసళర్పణమ్ము సిరావ్యధనము, విధిపూర్వకముగా 
దోషానుసార ఆహారముల నిచ్చుట్క నిదానమునక్రు విరుద్ధమైన జొషధములను 

చికిత్సా [క్రమము $ 

పారంభమున స్నేహానముచేయించి బాగుగా స్వేదనముచేయించి తీక్ష మైన 
వమన ఏరేచనాదులచే శోధనము చేయించవలయును, తదుపరి శిరో విరేచనము 
చేయించవలయును 2 

వాతజ ఉన్మాదమున (పారంభిమున అనావృత వాతమున స్నెహపానము 
చేయించవల యును. వాతముయొ క. మార్గము ఆవరింపబడియున్నచో స్నెహ 
యు కృ మైన్క మృదువై న బౌషధములతో శోధనము చేయించవలయును. 

కఫజన్య ఉన్మాదమున ముందు స్నేహ స్వెదములను చేయించి తదుపరి 
వమనము చేయించవలయును. 

1. _ సాధ్యానాం తు (తయాణాం సాధనాని భవన్తి తద్యధా....'స్నేహ స్వేద 
వమన రేచనాస్ట్థాపనానువాసనో పళశయనస్యకర్మ ధూపధూమపానాజ్జనావ పీడ 
(పధమనాభ్యజ్వ పచెహపరి షేకానులేపన వధబన్గనావళోధనవి తానన విస్మా 
పన విన్మారణాపతర్పుణసిరావ్యధనాని భోజనవిధానం చ యధాస్వం 
యు ర్యాయచ్చాస్యదపి రతించిన్నదాన విపరీత మొ షధం కార్యం తత్స్యాదితి 

(చ. ని. 7/8) 
౨... స్విగ్గం స్విన్నం తు మనుజమున్మాదా రం విశోధయేత్ 

తీక్జి రభయతోభాగై శిరసశ్చ విరేచనై * (సు.ఉ. 62/15) 
యెలా 
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పి త్తజన్య ఉన్యాదమునందు స్నేహ స్వేదముల తదుపరి విరేచనము 

చేయించవలయును. 

పె విధముగా శోధన చేయించిన తరువాత శుద్ధమైన కోష్టము కలవానికి 

పేయ మొదలగు సంసర్దన [కమ విధానముతో ఉపచరింపవ వెను] 

సంసర్హ్దన [క్రమము పూర్తయిన తరువాత నిరూహప_సిని, 'స్నేహవ _స్రిని, 

శిరోవిరేచనమును దోషముల యొక్క బలా బలముల ననుసరించి చేయించ 

వలయును. దోషములు అధిక బలముగా నున్నచో నిరూహవ స్తీ మొదలగు వానిని 

మాటి మాటికి దోషశమనము కలుగునుతవరకు రోగి బలమును రోగబలమును 

గమనించుచు చేయించవలయును .2 

సంశోధన ఫలము-హృశవయమ్సు చతురాది ఇం[దియముల్హు శిరస్సు, 

కోష్టము-ఇవన్నియు పైన వివరించిన విధముగా వమన, విరేచన, శిరోవిరేచన, 

నిరూహ్క అనువానన వస్తుల (పంచ కర్మల) చేయుబచే శుద్ధమై మనస్సునకు 

(పసాదత్వము (నిర్మలత్వము) కలుగును. స్మృతి జ్ఞానము సామ్యస్థితికి 

వచ్చును.3 

ననా 

3. _ ఉన్మాదే వాతజే పూర్వం స్నేహపానం విశేషవిత్ కుర్యాదావృతమారేతు 

సస్నేహం మృదు శోధనమ్ కఫపితోద్భ వేఒప్యాదౌ వమనం సవిరేచనం 

స్నిగ్ధస్విన్నస్య కర్తవ్యం జధ్రై సంసర్గనక్రమః (చ చి, 9/39_40 

1. నిరూహం స్నేహవ స్టీం చ శిరసచ్చ విరేచనం తతః కుర్యాద్యథాదో షం 

తేషాం భూయ స్త్వ్వమాచరేత్ (చచి. 9/41) 

2. _ హృాదిస్ట్రియశిరఃకో షే నంశుదేవమనాదిబిః మనః పసాదమాప్రోతి 

స్మృతిం సంజ్ఞాం చ విన్లతి (చ.చి. 9/42) 
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అంజనాది (పయో గములు | 

ముందు చెప్పబడిన పంచకర్మలచే శోధనము చేయించినను ఉన్మాదము 
శమించక ఆచార | భంశము అనువర్రించియున్న ఎడల తీక్ష మైన నస్యములు, 

అంజనములు [పయోగించ వలయును, 

తాడనము (కొట్టుట), మనస్సునకును బుద్ధికిని శరీరమునకును ఉద్వేగ 

మును కలిగించు క్రియలు చేయవలయును.! 

మనస్సును (పాొకృత స్టితికి తచ్చుకియలు 

బెదిరించుట్క ఉలిక్కివడునట్లు చేయుట, కోరినది ఇచ్చుట, హర్షణము 
(సంతో షపడునట్లు చేయుట), సా_న్వ్వనము (మంచి మాటలతో అనునయించుట) 
భయ పెట్టుట, విస్మయము (ఆశ్చర్యపరచుట), విస్మృృతి (మరపించుట)2 చేయ 

వలయును, 

బాగుగా స్నేహితుడై ఆప్తుడైన వ్యక్తి ధర్మార్టములతో గూకిన (పియ 
'వాళ్యములచే రోగిని ఊరడించవ లెను. 

రోగికి అత్యంత (పీతి పాతమైన వస్తువులను గాని జనులను గూర్చి గాని 
పోయినవని చెప్పవలయును. 

అతనికి అత్యంత యిష్ట మెన్క దుర్హభమైన అద్భుత మైన వస్తువులను చూపిం 

చుట ద్వారా ఇచ్చుట ద్వారా ఆశ్చర్య పరచవలయును. 

LOE 

1. _ శుద్రస్యాచారవి భంశే తీక్షం నావనమజ్తునం తాడనం చ మనోబుదిదేహ ౮ (3౯) జ 0౧ 

సం 'వేజనం హితమ్ (చచి, 9/43) 

2 తరనం (తాసనం దానం హరణం సా న్వనం భయం 
జె ల జాని 

విస్మయో విస్కృృకేర్హతోః సయ ని వకృతిం మనః (చంచి 9/45) 

కౌ, (3) 36 
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కోరలను తీసిన మచ్చిక చేసిన పాములనగానిి సింహములనుగాని , ఏనుగు 

అనుగాని చూపించి ఐనను, భయంకర రాక్షసాకారములను చూపి ఐనను; కత్తి 

మున్నగు ఆయుధములను చూపి ఐనను దొంగలను, శ్మతుపులన్తు రాజభటులను 

చూపి వధింప వచ్చిరని చెప్పియ్కు నిర్జన (ప్రదేశములకు కొనిపోయి (పాణ 

భయము కలిగించియ్క భయపెట్టుఏ ద్వారా యుక్తితో మనస్సును |పాక్ళత 

స్టికికి తీసికొని రావలయుసు నీటిలో పడవేయుచున్న ట్లు అగ్నిలో వేయచున్నట్లు 

చూపి భయపెట్టి వలయును, 

కూర కర్మలు - శరీరమునకు సర్షప తైలమును పూసి కాళ్ళు చేతులు 

కట్టి ఎండలో పడవేయుట్క దురదగొండి శరీరమునకు పూయుట్క వేడి చేయబడిన 

లో హముచేగాని, తె లముతోగాని స్సృశించుటి,! 

జనములేని యింటిలో _స్తంభమునకు కట్టి కొరడాలతో కొట్టుట-ఈ (కూర 

కర్మల వలన మనస్సు చెదిరిపోయి తిరిగి (పాకృత స్థితిని పొందును 

ఈ కీయలన్నియు ఆధునిక వై ద్యమునందరి విద్యుత్ ఆకుంచన చికిత్స 

(Electro Convulsive Therapy or Shock trea tment) కు తుల్య 

'మెనవి, 
b= 

1. i) ఆశ్వాసయేత్సుహృదాాాతం వాకై $8 ధర్యార్దసంపా తై 8 

(బూయాదిష్టవివాశం వాదర్శయేదధ్యుతాని వా బద్దం సర్రపతై లా 
లు ళు లె మ 

రక్తం న్యసేద్వో త్తానమౌత పే కపికచ్చ్వాధవాత పైఃలోహ తై లజలై ః 

స్పృశేత్ (చచి. 9/93-94) 

11) సర్చేణోద్భ్రృతదం(ష్టేణ దన్నైః సింహైరజెళ్చు తం (తాసయేచ్చ స్త్రహ 
పె ర్వాతస్కరై 8 శ్మతుభి స్తథా అధవా రాజపురుషా బహిర్నీత్వ్వా 

సుసంయతం తాసయెయుర్వధేనై నం తర్గ్ణయనో నృపాజ్ఞయా దేహా 

దుః ఖభయభ్యో హి పరం (వాణభయం స్మృతం కేన యాతి శమం 

తస్య సర్వతో విప్పుళం మనః (చచి. 9,/96-98) 

iii) ను, ఉం 62/18.21 
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గృహ బంధనము 

ఈ |క్రియలన్నింటిని (పయోగించినను ముందు చెప్పటోవు (క్రీయలచేతను 

(పదేహ ధూమాదులచేతను) శమించక రోగి ఇతరులకు కష్టమును కల్గించు 

పనులనుగాని, తనకు హానికరముళలై న పనులనుగాని చేయుచున్నపుడు ఆ రోగిని 

దృఢముగా నుండి సుఖకరముగా నుండు పట్టీలతో కాళ్ళు చేతులు కట్టివేసి లోహపు 

కొమ్ములు గాని, క్మరలుగాని ఇతర హానికరమైన వస్తువులుగాని లేనటువంటి చీకొటిగా 

నుండు గృహమునందు బంధించి యుంచవలెను.! ఇట్టు రోగి పరిస్థితి కొంతవరకు 

మారు వరకు ఉంచవలసి యుండును. 

(పదేహాదులు 

మనస్సు బుద్ధి న్మృతి సంజ్ఞా (పబోధనము కొరకు [_పదేహములు, 

ఉద్వ_ధనముల్కు అభ్యంగములు ధూమములుు ధూపములు ఘృత పానములు 

[పయోగింపవలయును. 

ఉన్మాదరోగికి పూర్తిగా సంజ్ఞాన్మృతులు నశించినపుడు సంజ్ఞా (పటోధకము 

లైన చికిత్సలు చేయవలయును. 

ఆవాల పులస నాలేనన 

1. కళాభిసాడయిత్వా వౌ సుబద్ధం విజనే గృహే 

రున్ఫ్యాచ్చేతో హి విభా_న్లం.[పజత్యస్య తధా శమమ్ (చచి. 9/95) 

న యస్యకోఒవినయె పన్హైః సంయమ్య సుద్భడై స్పుఖైః 

నం! అ వ | 4 అ పతలోహాకాష్టాద్యే సంరో ధ్యశ్నత మోగ్భ వా (చచి. 9/4 ) 

3 (పదేహోత్సాదనా ఒభ్యజ్ఞధూమౌః పానం చ సర్చిష। 

[పయో _క్తవ్యం మనో బుద్ధిస్మ్కృతి సంజ్ఞాపటో ధనమ్ (చచి. 9746) 
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సంజొ (పజబోధక చికిత్సలు 

| తీక్ష మైన అంజనములు, అవపీశక నస్యముల్కుధథూమముబ్బు (పధమన నస్య 

ములు, నూదులచే గుచ్చుట్క కాల్చుట (దాహకర్మ్ర. గోళ్ళలో సూదులు గుచ్చుట 

క్రీశములను రోమముఐను లాగుట్క దంతములతో కొరకుట్క కపికచ్చూ ప తములు 

లేక 'ఫలరోమములు తుదుట్క ఈ (క్రియలు శీ ఘముగా సంజా (పబటోధమును 
ఏ ' వ్ 

(తెలివిని కలిగించును. ' 

సిరా వ్యధనము 

ఉరస్సు, అపాంగమ్ము శంఖ ప్రదేశము లలాటము, కేశాన్నసంధి - ఈ 

(పదేశములందు విధిననుసరించి సిరావ్యధినము చేయుట ఉన్మాదము అపస్మారము 

లందు హితకరము*2 

అన్యచికిత్సలు 

. హేతువులు దూష్యములు సమానముగా ఉండుట చేత అపస్మారమునందు 

చెప్పబడు చిత కేలు ఉన్యాదమునందు ఆవశ్యకతను అనుసరించి 'పయోగింప 

నలయును .3 

dans 

1. ఆంజానాన్యవ పీడాశ్చ ధూమః (పధమనాని చ సూచీథధిసోదనం శసె ౦రాహః 
న వాలదు 

పీడ్రానథా నరే లుజ్బానం కేశలోమ్మాం చ దనెరశనమేన చ ఆత్మ 
జాజుల వాది 

గుప్తాదవఘర్షాశ్చు హితా_స్రస్యావబోధనే (చంసూ. 24/46-47) 

2. ఫే శంఖ కేళా_వ్రసంధౌ వా మోక్షయేతి జ్ఞా ఖిషక్సిరాం ఉన్యాదే విషమే చైవ 

జ్వర ఒపస్మార ఏవ చ (చ. చి. 9/91) 

11) ఉరో౬పాజ్బ లలా పేమ సిరాశ్చాస్య విమోత్షయేత్ (సు.ఉ, 62/34) 

3. ఏ) యచ్చోపదేక్ష్యుతే కిజ్చాదపస్మార చికిత్సితే 

ఒం ఇ నీ (జనం అద ణన wa చి, 
ఉన్మాది కచ్చ క ర్తప్యం నామాన్యాలతు చమూాష్యయో 8 (చ 9/109) 

ii) షు ద్ 62/35 
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ఉన్మాదరోగికి చిత [వసాచమును శలిగించు (క్రియలు మృదువైన శోధ 
నములు అంజనము మొదలగు [కీయ (పయోగింప వలయును.ే 

ఉన్మాదము పూర్తిగా శమించిన తదుపరి మరల శోధన కర్యలు చేసి 
స్నేహనవ స్తి సిని (పయోగించిన మరల ఉన్మాదము కలుగకుండా యుండును, 

ఉన్మాద నిరోధోపాయములు-మద్యాము మాంసములను వదలి పాతకరము 
లైన ఆహారములను "సేవించుచు ఇం|దియములను వశములోనుంచుకొని పర 
శుద్దమైన ఆచార వ్యవహోరములను కలిగి మనస్సును సత్వ (పధానముగా ఉంచు 

.కొను వానికి నిజాగస్తు ఉన్నాదములు ఎప్పుడును కలుగనేరవృ. ౨ 

ఉన్మాదము క్త లక్షణములు వ. 

ఇం|దియార్థిము3ై న శబ్ద స్పర్శ రూపు రస, గంధములు; బుద్ది,ఆత్య్మ్, 
మనన్సు ఇవి వికృతి చెందక నిర్మము లుగానుండుట్క అనగా వానివాని కర్మలను 
చేయుచుండుట్క, ధాతువులు తివో షములు [పార్ళోత స్టితితో ఉండుట--ఇవి ఉన్యా 
దము నుండి విముక్తి చెందిన వానియందు రోలు/'ఏ లక్షణములు.) 

ఉనాషదమునంచు ఆహారము 

1. మృత మాంసమురో కాచైెన ఆహారమును తృ పికలుగునంకవరకు 

wi eh oe ॥ శ ఇ గై అరమ 1. ఉన్నావా చ సల్వము రుర్వ్యాల్చి అ } పనాదనమ్ 

మును భార) మేడే? ఎమ) తమో ఏము దీం పయాజయేత్ త్రిధా ళు ' 0) (| 

(ను.ఉ. 62/37) 

2. నివ్వ ర్హైాఎషమద్య్కొ యా హరా పయకః శుచిః 
. న 

నివాగంంవయపయన్నాం క సదాావాడాా న సయిజ ఇతే (చచి. 9/110) es) చా మ యు 

3, _ప్రనాబా  నగయార్దానాం బుద్ధ్యాత్మమనసాం తథా 

ధాతూనగా* పరతి లం విగలోనాంద లక్షణమ్ (చాచి. 9/111) 
~~ Wm Ul ఆ 
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భుజింపచేసి గాలి చారని గదిలో సుఖముగా ఉన్యాదరోగిని నివసింపచేసినచో 

ఉన్మాదము శమించును.! 

2. మూడురోజులకొక మారు యవాగు, యవమంథమునుగాని లాజస కు 

తర్చుణమునుగా ఇవ్వవలయును, లేక కేవలము జలముతో ఈ సక్కును ఇవ్వ 

వలయును, 

3, బహు శుత మైన కుల్యాషమును ఇవ్వవలయును, 

4, రోగి మనస్సునకు ఇంపును కలిగించున 9, దీపనీయములుగా ఉండు 

నవ్వి పత్త్యకర ములుగా ఉండునవియు అగు ఇతర ఆహారములను ఇవ్వ 

వలయును .2 

విశేష ఉన్మాద చికిత్సలు 

. వాతిఠ-కఫజ ఉన్మాదములళు : 

శోధన చికిత్సలు ఇదివరకే వివరింపబడినవి విశేషించి [పసేఠకము, 

పీనసముతో కూడియున్న పుడునుు వాత శ్రేష్మములచే కలిగిన ఉన్మాదములందును 

గనే (దవ్యములచేతనై నను, 'ఛ్వేత్సా జ్యోతిష్మతీ మొదలగు వై రేచనిక ధూమ 

[చవ్యములబే నైనను హింగునుచేర్చి ఏధిననుసరించి ధూమవ ర్షిని సిద్దముచేసి 

ధూమపానము చేయవలయును, 

1. ఘృశఠమాంసనితృ పం వా నివాతే స్థావయేత్సుఖం 

త్యక్త్వా మళిస్కృతి భంశ సంజ్ఞాం లద్ధ్వాపముచ్యతే (చ.చి. 9/92) 

2 త్యహా|త్యహాద్యవాగూశ్చ దద్యాత్సర్తూకా జలేన వా 

కేవలానంబుయు కాకా వౌ కల్యాషాకా వాబహు [కుతః 

హృద్యం యద్దీపనీయం చ కత్సధ్యం తస్యయోజయేత్ (సు.ఉ. 62/22) 
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ఈ (క్రింది దవ్యముంను యా సంభవముగా [గహించి సేకమునప్క 

అంజనమునకు [పధమన నస్యమునకును, నూపమునకునుు, ఉపయో గింపవలయును, 

శల్లక (ముళ్ళపంచి),ఉలూక' (గుడ్రగూబ్ర మార్గాలము జంబూరము, 

వృకము (తో డేలు), బస్త,వీని యొక్క మూతము, పిత్తము, పురీషము రోమ 
ములు నఖముల్కు చర్మములు --వీనిని ఎన పేర్కొనిన విధముగా అంజనాదులకు 

(పయోగింపవలయును 

ఎ త్రిక ఉన్మాద చికిత్స : 

మహాతి కక ఘృతమునుగాన్సి జీవనీయ ఘృతము(వాతర క్త చికిత్సో క్రును 
గాని గుల్మ చికిళ్చో క్త మశక స్నెహమును గాని పానాదులకు (పమయోగించ 

వలయును. పెత్తి కోన్మాదరోగికి శీకలముల్ము మధురముల్పు మృదువుగను, 

లఘువుగను ఉండునవియ అగు ఆహారములనుు, పానములను సేవింప గేయ 

వలయును,? 

మనో గత దుఃఖజనిత ఉన్మాద చికిత్స : 

ధర్మార్థ సహితమురై న సాంత్వన వాక్యముల చేత రోగిని ఊరడించి 

ఇష్టచవ్యాదుల వినాశము వలన కలిగిన శోక శల్యమును పరిహరింపవలయిన్ను, 

1. [ప 

శ కల్లో మనథె 8 చర్మఖిరేవ చ సేకాల్హనం 
—_—_ ఓ 

(పధనునం నస్యం యూమం చ కారయేత్ వాతశ్లేషాత్య'రే (పాయః 
(చచి. 9/893) 

2... పైత్తికేకు |పళస్యతే తిత్తళం బీవనీయం చ సర్చిః 
రజా బి అజో 

ఎహాశ్ళ్చ మి! శకః ీతానిచాన్నపానాని మధుకాణి మృదూని చ 

నిచ) _ (చచి, 9/83.99) 
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నశించిన వస్తువులకు తుల్యమైన వేరొక వస్తువునిచ్చి ఓదార్చి సముదా 

యింప వలయును.! 

ఇతర మానసిక వికారములచే కలిగిన ఉన్మాదములందు ఈ కింధి విధముగా 

పరస్పర ద్వంద్వ కొరణములను ఉత్పన్నము చేయుట ద్వారా ఉన్మాదమును 

శమింప చేయవలయును. 

కామముచేత కలిగిన ఉన్యాదమునకు శోకము భయములచేత; శోకము చేత 

కలిగిన ఉన్మాదమునకు కామము హర్షములచేత, ఈ విధముగా కాము శోక, భయ 

హర్గ ఈర్య లోభములచే కలిగిన ఉన్మాదములందు వాని వానికి పరస్పర విరుద్ధ 
వ ఠి 

0 

[క్రియల ద్వారా స్వాస్థ్యమును కలిగింపవలయును.2 

విషజోన్మాద చికిత్స క 

మొదట మృదువుగా ఊోర్చ్వాధ శ్ళొధనములను చేయించి సుశుత కల్ప 

స్థానమున పఏవరింపబడిన విషహరాగదములను చికిత్సలను అవస్థానుసారము 

చేయింప వలయును. 

1. ఏ చచి. 9/93 

11) ఇష్ట దవ్యవినాశా త్తు మనో యస్యోషహన్యరతే, 

తస్య తత్సదృశపాప్తినా వ్వాళశ్వాపైః శమంనయేత్ (చించి. 9/99) 

111) శోకశల్యాం వ్యపనయేమన్యాదే వంచమే విషం 

ఉన్యాదేమ చ సర్వేమ కుర్యాచ్చి త్స (పసాదనబు (సు.ఉ. 62/38) 

2.  కామకోకభయ।కోధ హర్టేర్ష్యాలో భసంభవా=. 

పరస్పర  పతిద్వన్న్వైరేభిరవశమం నయీత్ (చచి. 9/10») 

3. విషజే మృదుపూర్వం చ విషఘ్నీం కారయేత్ క్రియామ్ 

(సు.ఉ. 62/38) 
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ఉన్మాదహరమగు యోగములు 

ఘృతములు : 

ఉన్యాదమునందు విశేషించి పురాణగోఘృత పానము (శేష్టమయినది. ఇది 

పరిశుద్ధమైనదగుట వలన శిదోషములను శమింపచేయును. విశేషించి దేవాది 

(గహములను గూడా నశింపచేయును.! 

పది సంవత్సరముల కాలముగడచిన పురాణ ఘృతము కటు తిక్తరసములు 

కలిగి ఉగ గంధముతో గూడి యుండును ఇది మిక్కిలి గుణ వత్తరముగా 
నుండి చక్కగా పనిచేయును. ఇది లాక్షొరసము వంటి రంగును కలిగియుండి, 

శీతవీర్యముతో కూడి యుండి అన్ని [గహములను పారదోలు (పభావము శ్రలిగి 

యుండును. ఇది పురాణఘృతము అనబడును.2 

నూక సంవత్సరముల కాలము గడచిన ఘృతము (పపుంాణ ఘృతమన 

బడును. ఇది మేధ్యముగను, విరేవన |దవ్యములలో శేష్షమెనదిగను ఉండును. 
ఈ ఘృతమునకు సాధ్యము కానిదేదియును లేదు. దీనిని చూచినను తాకినను, 
ఆ(ఘాణించినను సర్వ గహములను పారదోలును. అందుచే ఇది విశేషించి 
అపస్కారము (గ్రహోన్మాదములందు చాలా (పశ స్తముగా నుండును. 

| విశేషతః పురాణం చ ఘృతం తం పాయయద్శిషక్ 

(తిదోషఘ్నం పవి తత్వాత్ విళషాద్ష్యహనాశనమ్ (చచి, 9/59) 

2 గుణరర్మాధిరం పొనాతీ ఆస్వ్వాదాత్ కటుతి కకం 

ఉగగస్టేం పురాణం స్యాత్ దశవర్షిస్థికం ఘృతమ్ (చచి. 9/60) 

లా కారసనిభం శీతం తద్ది సర్వ గహాఒపహం 

3. మేధ్యం విరెచనేష్వ, గ్యం (పపురాణమత; పరమ్ 

నాఒసాధ్యాం నామ తన్య్యాస్తి యత్స్యాద్వర్షశత స్థితం 

దృష్టం స్పృష్టమధా[ఘాతం తద్ది 

సర్వ్యగహాపహమి అపస్మార(గహోన్మాదవతాం శ్చస్తం విశేషతః 

(చచి. 9/61.63) 
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1. బాంగ్వాదిఘృతము 

2. కళ్యాణక ఘృతము : ఉన్మాదము భూతో న్మాదము, వాతర క్రమ్కు విషము 
మొదలగు అనేక వ్యాధులను నశింపచేయును. సర్వ, గహములను నశింప 
చేయను, ఆయు బలవర్ణకము అలక్ష్మీనాశకము, 

3. మహాకళ్యాణఘృతము : బృంహణీయము, విశేషించి నన్నిపాకజ ఉన్నా 

దమునందు (వశ _స్తమెనది, 

4. మహా పశాచిక ఘృశము : ఉన్యాద్క (గవ్వ అపస్మార శామకమ్బు బుద్ది 

స్మృతిరర ము, 

ర్, లసునాద్యఘృతము 

6. వాహ్మీఘృతము (చరక. చి 9/©) 

7. ఫలఘృతము (సు. ఉత్త, 62) 

8. హింగ్వాదిఘృతము (చచి, 9/5 7_58) ను తాగించి గాని లేర పురాణ 

ఘృతమును ఉత్తమ మా[ఠలో పానము చేబించిగాన రోగిని ఒక గోతి 
యందై నన్కు చీకటి ఇంటి యంచై నను ఉంచినచో ఉన్మాదము నివర్తిం 

చును, 

ఉన్మాదహర ఇతర బౌషధయోగములు :- 

1, సిద్దాంరగ ణము 3 (చ. చి సద్ధారతము (తెల్ల ఆవాలు) పచ్వ పొంగు, 

కరంజమ్ము 'దేవదాచ్వు మంజిష్ట్ర (తిఫల శ్వా తెల్లదెఎటిన్ఫ జ్యోతిష్మతి, [తిక 

టుకముల్కు (పియుగు, శిరీ షము, రజనీద్యయము. ఈ [దవ్యములు సమాంశము 

లుగా (గహించి బస్త మూఠముతో నూరి యుంచిన ఇది విషహారమగు అగద 

ముగా నుండును, 
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ఈ జొషధమును పానమునక్కు అంజనమునకును నన్యమునకున్కు లేపనము 

నకును స్నానోదకమును సంస్కరించుటక్కు ఉద్య ర్హనమునకు ఉపయోగించ 

వచ్చును. 

ఈ విధమైన ఆభ్యంతర బాహ్య పయోగములచే ఈ బొషధము విషము 

ఉన్మాదము అభిచార (పయోగములను అలక్ష్కీన్తి జ్వరమును భూతా వేశమును 

శమింపచేయును. దీనివలన వశీకరణ శక్తికలుగును, ఈ (ద్రవ్యములతో సిద్ధము 

చేసిన ఘృతము గూడా పై గుణములను కలిగియుండును, 

2. _వాహ్మీస్వరసము 50 మి.లీ, గాన్కి కూష్మాండ బీజచూర్ణము 4 (గాః 

గాని, వచా చూర్ణము 4గా, గాని లేక శంఖ పుష్ప స్వరసము 50 మిలీ, గాని 

వీనితో దేనితోనైనను కుష్టదూర్లము 2 (గా తేనె 8 (గా కలిపిసేవించినచో 

ఉన్మాదము శమించును, (భై. ర 

3. కూష్మాండ వీజకల్కము తేనెతో సేవించినను, తాళశాఖ-రసమును 

తేనెతో సేవించినను ఉన్నాదముశమించును. 

4. అపక్వ చటక మాంసము దుగ్ధముతో నూరి శర్కర కలిపి సేవించిన 

ఉన్మాదము శమించును. 

ర, కోకిల యొక్క మాంసమును పక్యముచేపి భకీంచి నివాత స్థానమున 

శయనించినచో స్రుతి (భంళాది మనోవికారములు తొలగి సంజ్ఞా పబోధము 

కలుగును. (ఛ .5) 

6. సారస్వత చూర్తము 1 [గా ఘృతము తేనెలతో కలిపి ఇచ్చిన బుద్ధి 

మేధా స్మృతి వృద్దిచెంది ఉన్మాదాది మనోవికారములు తొలగును, 

అంజనయోగములు - నస్యయోగములు వి 

1. శిరీషము, మధుకము, హింగు, లసునమ్వు [గంధి తగరము, వచ 

క్రషము - పనిని దబ న మూ తముతో నూరి అంజనమునకు నస్యమునకు ఉపయో 
య 

గింపవలయును,' 
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2, వ్యోషాదియోగము (చ. చి.) వప్తలగా తయారుచేసి నస్య అంజనము 

లకు ఉపయోగించిన ఉన్మాదము, (గహరోగములు, అపస్మారము శమించును. 

3, అపామార్గాది అంజనము గూడా పై ఫలితములనే ఇచ్చును . 

4. మరిచమును ఒక మాసము గో పిత్తమున ఎండించి అంజనమున కుప 

యోగించిన దోషజ భూతజ ఉన్మాదములందు కలుగు స్మృతినాశము, విరృత దృష్టి 
శమించును. (చ, చి. 9/64-69) 

5, శిరోవిరేచన చవ్యముల చూర్ణములందు సర్షప చీ లమును చేర్చి అవ 

పీశకనస్యము చేయించుట హితకరముగా నుండును. కేవల సక్షపవై ల నస్యమృు 

అభ్యంగనము ఉన్మాదమును శమింపచేయును. (సు. ఉ. 62/16.17) 

6. (బాహ్మ్యదివర్తిని (సు. ఉ 62) నస్యమునకు, అంజనమునకు ధూమ 

పాసమునకు [పయోగింపవచ్చును. 

7. కృషాది అంజనము (ఛై ర.) దారాష్టాది గుడికాంజనము (చ ద్ర ee (cnn Ww 

మొదలగునవి ఆవశ్యకతానుసారము ఉపయో గింపవచ్చును. 

ధూపములు : 

వాతి లే ష్మజ ఉన్యాదమునందు దుర్షింధపూరితమైన రుక్క మాంసము, గో 

మాంసము మత్స్యములతో ధూపము వెయవలయును. (అ.హృండ, 6/44) 

రసౌషధములు భన్యములు మొదలగునవి 

అ|భక భస్మము వ 

అ|భకభిస్మము రసాది ధాతుపులకు ఓజస్సునము పోషణ _రచిగించుటచేత 

మ_స్తెష్కమునకు మనస్సు యుక్కు తరల అంశములము బలమును పామర్యమును = 
యలు 

. పెంచుటచే చింత్నాగస్తత్క [కోధస్వ భావత వీనిని శమంపచేయుటలోను ఉన్మాద 
అపస్మారములను శమింపచేయుటలోను సహాకరుచును. 100 ఓం. గా. మోతా 

దులో వాహ్మాన్వరసము రేనెరో ఇచ్చుట హితరరముగా నుండును. 
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రౌహ్య భస్మము : 

రౌష్యభస్మము నాడీక్షోభను ఆక్షేపకములను శమింపచేయ గుణము కలిగి 

యుండుటచే ఉన్మాదము, అపస్మారము భూతో న్మాదములందు ఆ వేగము 

యొక్క. తీ వావస్థయందు 100 మి గా. ఏల్కా సితాఘృకములతో కలిపి యిన్వ 

వలయును, 

సువర్ణ భన్మము 2 

రసాయనము మెద్యము, వాతనాడీపోషకము అగుటవలన [ప్రధానముగా 

వితిక, శేష్మక ఉన్మాదముల౦దు 25 మి.[గా మోతాదులో ధన్వృయాసక్యాధము 

తోగాని అర్క-ముతో గాని లేక (వాహ్మీస్వరసము, శంఖపుష్పీస్వరసము వచం 

కుష్ట చూర్ణము సితాలతో కలిపిగాని యివ్వవలయును, 

(పవాళపిషి వ 
ళు 

పిత్తజ ఉన్మాదము, విషజోన్మావము భూతో న్యాదములందు ఆమలకీ 

చూర్ణము ఘృతములతో 100 మగా నుండి 20) మి[గా వరకు ఇవ్వవల 

యును. అవస్థానుసారము దోషజ ఉన్మాదములందు ఆరోగ్య వర్దనీవటి, చంద 

(పభావటి బేక శిలాజితి తోపాటు యిచ్చుట గుణకరముగా నుండును. 

స్యర్రమాకీక భస్మము : 
ఖ్ 

200 మి.[గా. నుండి 400 మి.[గా వరకు జటామౌంస్కి శారిబా రక్త 

చందన క్వాధముతో ఇచ్చిన పిత్తజ ఉన్మాద (పారంభావస్తకో బాగుగా పని 
ఆం ® 

చేయును. 

ము క్రాపిష్టి గూడా 100 మిగా మోతాదులో పై జొషధములతో కలిపిగాని 

లేక కూష్మాండావ లేహ్యముతోగాని, (ద్రాహ్మ్యవ లేహ్యముతోగాని ఘృతముతో 

గాని పి_త్తజ్వ మద్యజ్క విషజ మనోవికారములంద్కు ఉన్మాదమునందు ఇచ్చుట 

సితకరముగా నుండును, 
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పితత్తజ ఉన్యాదములందు ఆవశ్యకతను వ్యాధ్యవస్థ్రను అనునరించి కామదు 

ధారసమ్ఫు సూతశేఖర రసము సారస్వతారిష్ట- ఈ బౌషధములు వాడ వలయును, 

(రసతం తసార) 

ఉన్మాదభంజనో రసము (భై. : 

వంగ రజత అ(భక్క (పవాళ భస్మములు, (తిఠట్టు (తివృత్ మొదలగు 
[(దవ్యములతో నిర్మితము. 200 మి.[గా నుండి 400 మి.[గామోతాదులో ఇచ్చిన 

భూతో న్మాద్య వాతోన్యాద్క అపస్మ్యారము మొదలగు వ్యాధులను శమింపచేయును, 

ఉన్మాద గజాంకుళ (భై) వ 

శోధిత రస్క గంధక్క వత్సనాభ, అ భక భస్మ దత్తూరము మొదలగు 
(దవ్యములు (పధానములు. సర్వ ఉన్మాదహరము మోతాదు 100.200 మి.[గా. 

చతుర్భుజరసము జు (భై+ ర) 3 

స్వర్ణ భస్మము, రససింధూరమృు మణిశిల్క తాళశకము, కస్తూరి మున్నగు 
[దవ్యములు కలపు. 150 మి. [గా నుండి 300 మి. (గా- మోతాదులలో తగిన 
అనుపానముతో ఇచ్చిన సర్వఉన్యాదములను శమింప చేయును. 

ఉన్మాదగజ కేసరీ రసము (భె. ర): 

ఖజ్జలి, మణిశిల ధత్తూర వీజములు ముఖ్య (ద్రవ్యములు 100 మి. (గా. 
గోఘృతముతో సేవించిన ఉన్మాద అపస్మారా భూతోన్మాదములను శమింప 
చేయును. 

వర్త్యపాలనతో భూతాంకుశ రసము (భె. ర) సేవించిన సర్వ ఉన్మాద 
ములు శమించును. 

వాఠ[పధాన ఉన్మాదములలో వాత కులాంతక రసము భూత భైరవ రనము 
కోసారి ఖెరవ రసము అశ్వగంధారిష్టృ పంచగవ్య ఘృతము రౌప్య భస్మము-ఇవి 
ఆవశ్యకతానుసారము తగిన మోతాదులో అనుపానముతో వాడవలయును. 
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బాతపి_క్ర పధాన లక్షణములు గల ఉనా్యాదమునందు యోగేం[ద రసము 

మంచి ఫలితములను ఇచ్చును. 

కఫ పధాన లక్షణములుగల ఉన్మాదములందు మల్ల సింధూరము, సమీర 

పన్నగ రసము మల్ల సింధూరవటి ఇవి (శేష్టములు, 

మనోదుఃఖ జన్య ఉన్యాదమునందు విజయ పుషాాద్యవ లేహ్యుముతో 

అ|భక భస్మము, రౌష్య భస్మము వాడవలెను. స్మృతి సాగర రసము గూడా 

అవస్థాను సారము ఇవ్వవచ్చును 

శు[క్రక్షయమ్ము ఫిరంగము, రజోదోషము ని|దానాశము మొదలగునవి 

ఆనుబంధములుగా గాని కారణముబుగా గాని యున్నపుడు ఆయా వ్యాధులు శమింప 

చేయు బొషధములను గూడా (వయో గింపవల యును. 

ఆగంతుక ఉన్మ్కాదములు 

(భూతవిద్య -- అమానుష పతి షేధము) 

నిర్వచనము : 

దోషజ ఉన్మాదములకన్న భిన్నమైన హేతువులు పూర్వ రూపములు, 

లక్షణములు వేదనలు, ఉపశయములు కలవి ఆగంతుక ఉన్మాద ములుగా పేర్కొన 

బడును. 1 

కారణములు . స 

కొందరు ఆచార్యులు పూర్వకృత మైన అ(పశ స్ప (పాష) కర్మ ఫలితముగా 

ఆగంతుక ఉన్యాదము' కలుగునని భావంచుచున్నారు కాని ఆగంతుక ఉన్మాదము 

నకు (పజ్ఞాపరాధమె కారణమని ఆ(తేయుడు వచించెను* 

1. యస్తు దోషనిమి శ్రేభ్య ఉన్మాదేభ్యః సముత్భాన పూర్వ రూపలిజవేదనో ప 

శయపశేషసమన్నితో భవత్యూనాాద_స్తమా గ నుమాచక్షచే: (జని, 1/10) 
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(వజ్ఞాపరాధము వలననే మనుజులు, దేవతలు, బుషమలు పితృదేవతలు. 

గంధర్వులు యక్షులు రాతసుల్కు పిశాచములు గురువులు, వృద్దులు సిద్ధులు, 

ఆచార్యులు =వీరిని ఇతరులైన పూజనీయులగు వారిని అవమానపరచి అనుచిత మైన 

మరియ అహితమైన పనులను చేయుటవల్లను ఇతరమురైన ఇట్టి అ పళ_స్తము 

లగు పనులను చేయుటవలన దేవతలు బుషులు మొదలగువాయ ఆవేశించి ఉన్మత్త 

తను కలిగించెదరు.! 

అకుచిగా నుండుట్క అనగా భోజనానంతరము మలమూత త్యాగానంతరము 

పరిశు[భము చేసికొనక పోవుట, స్నాన దంతధ వనాదులు వదలివేయుట్క సాధార 

ణముగా అమలులోనున్న శాస్త్ర, కాల్క దేశ కుల్క సాంఘికపరమైన మర్యాదలను 

పాటింప కుండా యు*డుట్క అనుచిత విధానముతో నియమములను, (వతములను 

పూజాది విధులను నిర్వ ర్తించుఐ, ఈ స్పితుచు ఆయా గహములు ఆవేశించుటకు 

సహకరించును. 

(గహములు మూడు విధములగు (పయోజనములను ఆశించి మనుజులను 

ఆవేశించును. వాని (పయోజనములు నెరవేరనపుడు మనుజుని చంపును, ఆ 

(పయోజనములు ఇవి. 1) హింసించుట 2) (కీడించుట 3) పూజించుట, 

రోగి యొక్క ఆచార వ్యవహారములను బట్టియ విశేష లక్షణములను బట్టియు 

ఈ _పయోజనములను తెలిసికొనవచ్చును. అవి ఈ (కింది విధముగా ఉండును, 

1, 'కేచిత్చునః పూర్వకృతం కర్మా[పశళ_స్త్రమిచ్చ్సి తస్య నిమిత్తం (వజ్జాప 

రాధ ఏవేత్రి భగవాన్సునర్వసురాతేయ ఉవాచ (పక్షాపరా ధాద్ధ్యయం దేవర్షి 

పితృగన్గర్వ యక్షరాత్షన పిశాచగురువృద్ధసిద్దాచార్యాపూ జ్యానవము తాకపొ 

తాన్యాచరతి అన్యద్వా కించిత్క_ర్యా[పళ_స్తమారభ తే తమాత్మనా హతము 
పఘ్నన్తో దేవా కుర్యా న్యున్మ తమ్ (చ.ని. 7/10) 

2 i) ఆగను హేతుః నియమ వతాదిమిన్ర్యాక్సుతం కర్మ చ పూర్వుచేహే 

(చ.చి. 9/16) 

ii) అశుచిం భిన్నమర్యాదం క్షతం వా యది వాఒషతమ్ (సు.ఉ. 60/5) 
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హింస _ అగ్నియందు , పవేశించుట్క నీటియందు మునుగుట్క ఎత్తునుండి 

దుముకుట్క శస్రముల _, కొరడాలు, క(రల్కు రాళ్ళు పిడికిళ్ళు పీనిచేతనను తాను 

హింసించు కొనుట (పాణము తీసుకొనుటకై ఇతర (ప్రయత్నములు చేయుట. 

ఈ లక్షణములు పొంనను ఆశించి (గహములు ఆవేశించినపుడు కలుగును. ఇది 

అసాధ్యముగా నుండును, 

మిగిలిన రెండు (పయోజనముల నాళించిన ఉన్మాదములందును ఇళ్లే తత్త 

దనుసార అక్షణములుకలుగును, మరియు ఇవి రెండును సాధ్యములుగానుండును. కే 

ఆ వేశకాలములు-స్టలములు 

దేవాది గహములు ఈ [క0ద పేర్కొానబడు సమయములందు, _స్తలము 

లందు ఆవేశించుదురు, 

పాపకర్మలు చేయునపుడును, పూర్వకృత పాప కర్మయొక్క- పరిణామ 

కాలమునందున్కు శూన్య గృహమునందు ఒక్కుడే ఉన్నపుడును, నాలుగు 

(తోవలు కలియుస్థలమున ఉండునపుడును సంధ్యా సమయమునందును; గోధూళ 

సమయమునందును, సంయమముతో ఉండనపుడున్కు ఆమౌవాస్య పూర్ణిమ మొద 

లగు పర్వ సంధులందున్తు పర్వసంధులందు మైధునము చేసినపుడున్కు రజస్వలా 

ప్రీతో సంగమంచినపుడ్కు అధ్యయనము బలిదానమ్తు మంగళకృత్యములు, 

1. తివధం తు ఖలూన్మాదకరాణాం భూతానామున్నాదనే (పయోజనం భవతి 

కద్యధా - హింపొ రతిః అభ్యర్బనం చేతి తేషాం త తృయోజనమున్మ త్రా 

చారవిశషలక్షటై ర్విద్యాత తత హింసారమున్మాద్యమనో ౬గ్నిం (పవిశ 

తపు చా నిమజ్జతి స్టలాచ్చ్వ( ఖే వో విపతతి శస్ర్రకశా కాషలోష్టముష్టి 

ధీరా కత్యానమన్యచ్చ [పాణవధార్హమారభితే కించిత్ తమసాధ్యం విద్యాత్ 
సాధ్యా పునర్హ్వావితళా (చ+న. 17/15) 

11) హింస్యుర్తి ంసావిహారార్థం సత్కా-రార్థమధాపి వా (సు,ఊ 60/5) 

కౌ (3) 37 
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, అస టి జో 
హోమములు.ఇవి వృత సముగా చేసనవుడును,నియమములు 

టు 

౮ p ఇల్ శా మ్ జ్ అల 
చర్య్యాది నియమములు పొటించవలసినప్పుడు భంగము చేసినపుడును యద్దములు 

సంభవించినపుడును (అల్ల రల్లోలముల చే మనోవై కల్యళ్క శసా౦9స్ర (పభయోగ 

జనిత మైన.అణుధూ?వంటి వీషవ్యా ప్రి కావచ్చును) దేశమ్ము కులము [గామము. 

మొదలగునవి నశించుచున్నపుడును, చంద(గహణము, సూర్యగహణము లేక 

(గహకూటములు సంభవించినపుడు స్త్రీలు |పసవించు కాలమునందున్సు అనేక 

విధములగు (పాణులన్ను అకుభమురై న అపవితమురై న వస్తువులను స్పృశించి 
నపుడును వమనము, విలేచనము, ర్నర్హ్మసావము_ఇవి జరిగినపుడును అపవి[శ్రు 
డుగానుండి ఆ సమయమున: అనియమికుడై చై త్యము, దేవాలయము-పీని సమీ 

షమునకు వెళ్ళినపుడును, మాంసమ్యు మధు, తిలలు గుడము మడిరము ఉచ్చిష్ట 

పదార్థములు -ఏనిని సేవించినపుడును నగ్నముగా నున్నపుడును, రాతి సమ. 

యమునందు నగరములంమ, నిగమములందు చతష్పధములంద్రుు ఉపవనము 

లదు. స్మశానమునందు, వధ్య స్టలములందు ఏకాంతముగా సంచరించునపుడును, 

ద్విజులు, గురువులు దేవతలు, సాధువులు మొదలగు పూజ్యులను తిరస్థారించి 

నపుడును, అధర్మముగా [ప్రవ రించునపుడును ధార్మిర కార్యములను అనుచిత 
ముగా చేసినపుడును, ఇట్టి అ్మపశ్నస్తములగు. ఇతర రార్యములను చేసినపుడును 

(గహములుఆ వేశించును.] 

1. __ ఉన్మాదయిష్యతామపి ఖలు దేవర్షి పతృగస్థర్వయతరాతసపిశాచానాం 

___ గురువృద్ధసిద్ధానాం వా ఏష స్తరీష్వభిగమనీయాః పురుషా భవన్తి తద్యధా- 
పాపన్యకర్మణః సమారమ్మే పూర్వర్భతస్య వా కర్మణః పరిణామకాలే 
ఎకస్యవాశూన్యగృహవాస్కే చరుష్పాకాధిషానేవా సస్ట్రావలాయాం అ|పయ 

తభాహౌ పర్వసస్టిమవ్వ్హా మిదునీకావ్కే రజస్వలాభిగమనేవా, విగుబేవాఒ 
_ధ్యయనబలిపుజల హోమ పయోగే, నియస వత బహ్మచర్యభచబ్లేవా మహా 

జర -హకేవ్కా. దేశరులప్పురవివాశేవా మహా(గహో పగనునే వా శ్రీయా వా 

(Contd ఎం 
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(గహములు శరీరమున ఆవహించు విధము 

దేవాది గహములు తమ తమ గుణములచేత (పభావముచేత మనుజుల శరీ 

రమును దూషింపచేయకయే అద్దమునందు (పతిబింబము సూర్యకాంతమణియందు 

సూర్యకిరణములు (ప వేశించు విధముగా అతి శీ ఘముగా తటాలున (పవేశించి 

ఆవహించును,* 

ఉన్మాదమును కలిగించు విధము 

'దేవతలు చూచుట వలనను, గురువులు, వృద్ధులు సిద్ధులు మహర్షులు. 

వీరు శపించుట వలనను పితరులు దర్శనమిచ్చుట లేక భయ పెట్టుట వలనను, 

గంధర్వులు స్పృశించుట వలనను యక్షులు ఆవేశించుట వలనను రాక్షసులు 

ఆమగంధమును ఆ|ఘాణింపచేయుట వలనను పిశాచములు మీదికెక్కి సవారీ 

చేయట వలనను ఉన్మాదమును కలిగించును. 

me 

(పజననకాలే వివిధభూతాశుభాజచిస్పర్శనే వా వమన విరేచనరుధిర[సావా 

కుచ్చే ఆ పయతన్య వా చై త్యడేవాయకనాభిగమనే వా మాంసమధుతిలగుడ 

మద్యోచ్చి షే వా దిగ్వాససివా నిశినగరనిరమచతు ష్పధో పవనశ్మశా నాఘాత 

నాధిగమనేవా ద్విజగురుసుర పూ జ్యాఖిదర్గణే వౌ ధర్యాఖ్యానవ్యతి[కమే వౌ 

అన్యస్యకర్మణో ౬|పశ_స్తస్యార మే వేత్యాఘాతా కాల వ్యాఖ్యాతా భవ స్ర్తి 

(చం ని. 7/14) 
అదూషయ న్తః పురుషస్య దేహం డేవాదయః సెషస్తుగుణ (పభావై 

విశ _న్యదృవ్యాః తరసా యదై వచ్చాయాతపౌదర్చ్పణనూర్యకానె 

సు, ఉ. 60/19.20 (చ. చి, 9/18) 

త్మతాయమున్మాదకరాణాం భూతానామున్మాదయి ష్యతా మారమృవిశేష్మః 

తద్యధా..అవలోకయనో దేవాజనయ న్యున్యాదం, గురువృద సిదరయోఒ 
ని వాలి ణి లుల 

భిశపన్తః పితరోధర్షయ నః స్పృళశనోగనర్వారి, సమావిశక్తియక్షెః 
అజ అ న ఎట్లు న. న 

రాత్షసాన్త్యామగన్ల ఘాపయన్హః పిశాచాః పునరధిరుహ్య వాహయ_న్హః 

(చ. నిం 7/12) 
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(గహములయొక. సంఖ్య 

గవాములు ఆస. భ్యాకముగా నున్నప్పటికిని వివిధ లక్షణములతో గూడిన 

అధిపతులు ఎనిమిది సంఖ్యలో నుందురు. అవి [9 దేవతలు, 2. రాక్షసులు, 

3. గంధద్వుల్యు 4 యతులు 5. పితరులు 6. నాగముల్దు 7. రాతీసుల్కు 

8. పిశాచములు.ఇవి ను శుళిమతానుసారము అష్ట్రచేవ గణములు] 

చరకుడు సంఖ్యను పేర్కొనర గుర్కు వృద్ద బుషి, సిద్ద ఆచార్య పూజ 
నీయులను అవమాని చుట ఉన్యాదరారణముగా చెప్పెను. నాగములను చరకుడు 

వదలి వేసెను. బుషి గహ ఉన్మాదమునుగూడా ఏవరించెను. 

భూతోన్మాద పూర్ణ రూపములు 

'డేవకలను, గోవులను, ద్రాహ్మణురను, తపళశ్ళాలురను వాంసించుట 

యందు కోరిక కలుగుట్క [5 కోధము అధికముగానుండుటు ఇతరులకు అపకారము 

చేయటయందు ఇచ్చు, అరత్సి దేసియుదును ఇష్టములేర పోవుట ఓజస్సు, శరీర 

వశము, ఛాయ, బలము, శరీరము-ఇవి &ీణించుట, స్వప్నమున దు దేవాదులచే 

భయపెట్టబడుట, [ పేరణ చేయదదుట-ఇవి ఆగంతుక ఉన్యాదమునణు పూర్వ 

రూపములుగా రఠరలుగును]. 

1, iy అసంభ్యేయా 

| తే తధాఒష్టధా దేవాస్తధాశ తుగణాశ్చ తేషాం గంధర్వ యవాః పితరో 
Pr 

గహగణాగహాధిపకయస్తుయే వ్యజ్యంలే వివిధ కారాభిద్యం తే 

భుజంగాః రర్తాంపసి యా చాపి పిశాచశాతి౦షో2ష్టకో దేవగణో 

(గహాఖ్యః (సు.ఉ. 60/667) 

ii) ఇతగ్గవరిశంఖ్వేయానాం _గహాతామామ సష్కుతతమాః హ్యాష్టా జలే 

వ్యావ్య్యాతా 8 (చచి. 9/21) 

2. త తదేవాది(వకోవనిమి త్రనాగ సుకోన్మాదెన. పురస్కృృత స్యేమానిపూర్వ 

అకపస్వినా. హింసారుచిత్వం 

(Contd... 
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ఆగంతూన్మాద సామాన్య విశేష లతణములు 

బలు వీర్యము పాయసము పరాకమమ్ము |గవాజశకి, దధారణశ రి శ్ర > శార్న న్ రి 
స్మరణశక్సి జ్తానమ్యు వచనమ, విజ్తానమ్ము చేష్టలు.ఇవి మనుష్యశ కిని మిం 

జాన్ చ లః రు అలా 

యుండుట ఉన్మాదకాలము నియతముగా లేకుండుట రవాస్వమెన విషయముల: 
లు 

భవిష్య త్తు తులో జరయుగటోవు విషయములు తెలిసియుు డుట్క అవ్యపస్టిత చి తము 
వలానే 

శరీరము అనహానత అమానుష కియలు చేయుట _ఇపి సామాన్య అుగంత్రు 

కోన్మాద లక్షణములు.! 

(గహావెశ విష లతణములు 

దేవ (గహోన్మ్యాద అత్షణములు ; 

సౌమ్మదృష్టి, గంధఫీర యిన స్వభావంబున్కు వై ర్యంబును ' రలిగియుఐడును. 

కోపము లేకుండాయుండి, స్మిద్వ భి ధోజనములందు ఆయిషమును కలిగియుండును, 

స్వేదము మూత్రము పురీషము అపానవాతము చాలా అల్పమాతలో (పవ 
_రించు చుండును. శుభమెన పరిమళమునలిగి వికసించిన కమలమువంటి ను-దర 

మైన ముఖమును కరిగియుందును, 

న్నా 

కో పనర్వం నృశంనాభి పాయరా అరతి రిజ్ వర్త్షచ్చాయాబలప పుషాము 
ఇల హా స టల తో ఇట న ్రె ఇ నా చ దివాచిఖరఖిభ _రననఏ |పవ నం చేత్యాగ సెనీమి ట్ర్ 

జాతే నే య అ _ 
వ్యోనాాాదస్యవూర్వరయూపాణి భవ నై త్ ౬న నరము న్మాదాధినిర్వ్జ్భ త్తి 

గచ, ని. 7/10) 

i) చం ని. 7/13 

ii) అమ ర్రృవాన్వె, కము వుషు త్రానాదెిపిత్తానబలాదిఖిర్య? prs | ఎ అ మ ట్ర్ 

ఊఉన్న్యాదరాటొ ౬ ఫియపన్ళు యప భూలో రయున్యాదమయుడా హా శే తోకా 

(చం-చి., 9/17 
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స్వల్పముగా మాట్లాడుట శుద్ధ్దముగన్కు సత్యముగను మాటలాడుట, 

దేవతలు [బాహ్మణులయందు భక్తి కలిగియుండుట శుక్ల మాల్యాంబరములందు 

నదులు పర్వతములు ఉన్నత గృహములు.వీని యందిష్టముకలిగియుండుట ఇతరు 

లచే జయింప దగనివాడుగా నుండుట వర(ప్రదాతగా నుండుట్క ఈ లక్షణములు 

దేవ్యగహా వేశమున కలుగునని వాగ్భటుని మతము. 

స తోషముగానుండుట్క (బహ్మజ్ఞానము కలిగియుండుట ఇవి దేవ గహ 

జుష్ట ఉన్మాద లక్షణములు. 

(గహముల స్వభావము 3. 

సుశుత వచనము ననుసరించి (గహములు ఎప్పుడును మనుష్యులతో 

కలసి యుండుటగాని ఆవేశించుటగాని జరుగదు. అనగా దేవాది (గహములు 

సాకొత్తుగా మనుష్య శరీరమున (పవేశింపపు. ఆ చేవాదులే మనుజులనావహించి 

బాధించెదరని చెప్పువారికి భూతవిద్య సరిగా తెలియదు. 

వా_సవమునకు దేవతాది [గ్రహములకు పరిచారకులుగా నుండునట్రవియు, 

ర క్ర మాంసములనాహోరముగా చేసికొనుచు భయంకర రూపములు గలిగి రా[తు 

లందు తిరుగుచుండు అసంభ్యాకమురై న భూతములు మాత్రమే మనుజుల నుండి 

లా! 
వమన 

1, iy సౌమ్యదృష్టిం గమ్బీరమ(పధృష్షమకో పనం అస్వప్న భోజనాభిలాషిణం 

అల్బ'స్వేదమూ [తపురీషవాచం (వాలు శుభ గస్టేం (పపుల్లపద్మవదనమితి 

'దేవోన్మ త్తం విద్యాత్ (చేంచి. 9.20) 

ii) సు 4. 60.8 

111) అ.హృ.ఉ. 4-13-15 

PAR న తే మన్నుష్వైః సహా నంపవిశంతిన వొ మను ష్యూకా క్టాచిదాపిశంతి 

యేతా్యవిశం తీతి వదంతి మోహో త్తభాతవిద్యావిషయాదపోహాః 

(సు.ఉ. 60/21) 
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బలి పూజాదుల నభిలషించి ఆవహించి బాధి-చుచు:డుసుు నిర్భతి అను దిక్కు 

నకు అధిపతిగా నుండు రాక్షసాధిపతి పు తికలకు దేవాది (గ్రహముల సంయోగము 

వలన కలిగిన సంతానములే ఈ పరిచారకులుగా భావింపబడుచున్నవి, 1 

ఈ పరిచారక (గహము=కు ఆయా డేవాది గణములయొక్కం శీలము కర్మో 

ఆచరణము శ క్ సామర్ట్యములు కలిగి యుండును. ఇది సత్య శౌచాద్సి విహీను 

లగు వారిని పీడించి వారిచే ఇవ్వబడిన ఆప రములను గాని లేళ వారి దేహమును 

గాని భకీంచుచుండును. 2 

“గృహ్య న్తే-క్టాయ_న్తై త క్తచ్చెలాది భిరత్యిగహః” అను ఉత్పత్తి ననుస 

రించి (పత్యత దృశ్యముబు కాక వానివాని శీల్వ ' కర్మ ఆచారాదులచే అనుమా 

నించి తెనిసకొనదగినవి అని అర్ధము. 

దేవ (గహములు శుచ్చి ఆచారము కలిగి తపస్సంపన్నుడు . _ వెదాధ్య 

యనము తెలిసినవాడు అగు మనుజునికి నాధారణముగా గుడ క్ల పాడ్యమి దినమందు 

గాని | (తయో వళి యందుగాని ఆవేశించును. ఇది చరకమతము, స్ఫుశుతుడు పొర్లమి 

దినమున ఆవేశించునని చె పెనుఎ 
లై 

au 

1. i) తేషాం గవోవాం స సరి చార! రాయినో టనహసాయుకవద శ్రసం వ్యాః 

/ యక జో ఇటో 

అసృగ్వమాంస ంనణుదక సిమా నీవా వివో దొశ్చఠ మా విశంతి 

(సు.ఉ, 60/22) 

11) నిర్భలేవ్యాముహితరస్తాసాం స, వనవాః స్క్ర్రకాః (సు.ఉ. 60/25) 

2. 1) సా్వామశీల కియాచార ప్రబో ఏప సురాదిమ (సు*.ఉ, 60/25) 

11) సత్యత్వాదపవృ షు వృ త్రీ యుషాం గై కృతా (సు, 60/26) 

వె, 1) 5 చారం (శౌచాచాంం్రకపస్న్వాధా్యయకో విదం నరం _పాయః 

న వరవర కటు మాది క” శించ BE దమజత్యఆభివర్షయ స్తీ ఘీ దేవాః _ 

ఇక్ 

ఫే సు.ఉ. 60/17 iis జ. హ్మం 4/9 (చచి 92 ట్ర 
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బుషి (గహోన్మాదము 

స్నానము శుచిత్వము ఏకాంత నివాసము వీనియందు ఆస క్తి కలిగి 

యుండు వానిని, ధర్మళశాస్త్రములను (శుతి వాక్యములను బాగుగా ఎరిగిన వానిని 

షష్టి లేక నవమి తిధియుదు (పాయికముగా బుషులు ఆవహించెదరు.! 

గురుపులు, వృద్దులు, సిద్దులు బుషులు మొదలగువారి అభిశాపము, అభి 

చారము, ఇఖభివ్యానాదుల ననుసరించి ఆహారము చేష్టలు, వాక్కు. కలిగియుండుట 

బుష్యాది.గహోన్మాద లక్షణ ములుగా తెలుసుకొనవల యును.2 

పితృ (గహోన్మాదము 

తర్చిదం[డులకు గురువులు, వృద్దుడు సిద్దులు ఆచార్యులకు భక్తితో "సేవ 

చేయువారిలో దోషమును అవకాశముగా చేసికొని [పాయికముగా దశమరోజున 

గాని అమౌవాస్యరోజున గాని పితృ గహములు ఆవేశించును. వాగ్భటుడు దశమి 

అష్టమి, నవమి తిధులని "పేర్కానెను.3 

లక్షణములు :._ 

అ పసన్నమెన దృషి కఠరిగియుండుట్క, సరిగా చూడరుండా యుండుట, 
= రల టబ 

ని దాసత్వము, తడబడుచు మాట్లాడుట, అన్నము నందిచ్చలేరుండుట్క ఆరుచి, 

1. సానశుచివివి క్తసేవిన ౫, ధర్మశాస్త్ర ుతివార్యరుశళలం 'పాయః 

షమ్యాం నవమ్యాం చ బుషయః (ఛాయ న్రి (చచి. 9/21) 

2, గు పవృద్దసిద్దరీణాం అఖిళాపాఒభీచారాఒఖిధ్యానా_నురూప 
ఉ ణల 

చేష్టాహారవ్యాహారం త్రై రున్మ_త్తం విద్యాతి (చ.చి. 9/20) 
అ 9 ల వి ఖో వానా - | టు లా మ 

3, i) మాతృ పిత్ళ గుమ వృద్ద సిద్ధ ఆది రో్యోపసెవినం _పాయోదశమాామ 

మావాస్యాయా చ పితరః (ధర్హయ_సి) (చచి, 9/21) 

ii) ను.ఉ, 0/18 పే అ.హ్బ.ఉ. 4 [12 
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అవిపాఠము, దీన వదనము, జష్కి_ంచిన తాలుపుల్కుచరించుచున్న కంటి రెప్పలు 

కలిగి యుండుట; మరణించిన వారిక్ దర్భల పె పిండములు వేయుచుండుట; 

అపసవ్యముగా వస్త్రమును ధరించి పితరులను జలమును విడుచుట; తిలలు; 

మాంసము, గుడము పాయసము వీనియాదు (పీకి కలిగియుుడుట-ఈ లక్షణ 

ములు గల మనుజునికి పిళ్ళ గహాము అఆవేశి ఎినదని (గహించవ లెను.! 

గంధర్వ (గహోన్మాదము 

ఆవెళకాలాదులు := 

స్తుతి, గీత వాయిద్యాములందు ఆస ప్రి రలవానిని, పర స్ర్రీలయంచును గంద 

మాల్యాదులందును (ఎతికలవానినిి సదాచారము కలవానిని (పాయికముగా ద్వాదళి 

నాడుగాని చతుర్దశినాడు గాని గంధర్వ (గహనులు ఆవపొంచునుం సు[శుతాను 

సారము అష్టమియందు ఆవహించును*జే 

అకణములు :- 

[కోధము హింసించు స్వభావము సాహసము, తీ వత్త గంభీర 

స్వథధావమ్కు అపజయమును ఎవ్వరితోను పొందనివాడుగను, రై ర్యము కలవాడు 

గను ఉండుట ముఖవాయిద్యము గానము నృత్యము అన్నపానములుస్నానము, 

1. i) అపసన్న దృష్టమపశ్యంతం నిదామిం పతిహతవాచం అనన్నాభిలాషం 

ఆరోచకా౬విపారపరీతం చ పితృవిమన్మ త్తం విద్యాతీ (చచి. 9/20) 

11) సుంద 60/12 

iit) అంహ్బ,ఉ. 4/142 

2 ఫె గగర్వాాః స్తుతి గీతవావితరతిం పరదాంగస్గమాల్య| పియం 
ar a థి 

ఇతే 

ధం 

yp 0 చతువశ్యాం చ (భరయ స్త్రి 
థ యష్ ఎవి 

(చచి. 9/21) 

ii) ను.4&. 60/47 
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మాలలు ధూపములు గంధములు_వీనియుచు అధిక (పతి కరిగియుండుట; 

రక్త వస్త్రములు ధరించుటయుద్హు బలికర్మలు ఆచరించుట య:ద్రు హాస్యము 

లందు కధలు చెప్పుటయందు ఆసక్తి కలిగియు -డుట్క శరీరము మంచి పరి 

.మళము కలిగియుండుట; హర్షముతో కూడియుండుట; ఇనుకతిన్నెలుు, తోటలు 
వీనియందు విహరింప |పీతికలిగి యుండుట; శృంగార రీలలందు ఇచ్చకలిగి 

యుండుట--ఈ లక్షణములు కలిగిన గంధర్వ (గహము ఆవహించినదని 

(గహింపవలయును. 

యత (గహోన్నాదము 

ఆవేశ కాలాదులు :._ 

సత్వము, బలము రూపము, అభిమానము పరా(క్రమముతో కూడిన వానిని 

మాల్యాను లేపనములందు పరిహోసమునందును ప్రీతి రొలవానిని, అధికముగా 

మాటలాడు వానిని పాయికముగా శక్ర ఎకాదశి నాడుగాన్ని సప్తమినాడు గాని 

సుుశుతుననుసరించి పాడ్యమినాడు గాని యత్షగహము లావహించును-2 

సగ వంత 

1. స) (చణం)సాహసికం  తీక్షం గమృరప(పవృష్యం) ముఖ వాద్యనృత్య 

గీతా ఒన్నపానసా్నానమాల్యభూపగస్టైరతిం, ర గ్రవస్ర్ర బరిరర్మహ' స్యకధాను 

నృత్య౯ వా (షహసతి చారు చాల్పశద్దిం గంధర గహాసరిసిడ్తితో 

మన్యుష్యమ్ (దడ. 60/10) 

tii) అ.హృంఉ. 4/15.19 

+ న్ ల్ జ త" అ అనో లంజ wu ఇ Pa 

2 i) సత్వదిలరూపగర స్ యౌాల్య్యాదసు ఆ నద “స్య పియం, అతి 

a 

వా[క్పవనణం, _పాయళ్ళురాకాదశ్యాం సన ప్రమ్యాం చ యమః 

(చ, చి. 9/21) 

ii) ను. 60/17 iii) అ,హృత. 4/10 
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లక్షణములు : 

మాటిమాటికి నిదించుచు ఏడ్పుచుచు నవ్వుచు ఉండుట, నృత్యము గీత 

ములు వాయిద్యములు, స్లో తములు రథలు, అన్నపానములు, పుషమాలలు 

ధూపములు, గంధములు-వీనియందు అధిక బతి కలిగియుండుట, కన్నుతెర్ననె 

నీటితో నిండియుండుట, (వావ్యాణుఐను, వెదులను నిందించుచుండుట్క రహ 

_స్యముగా మాట్లాడుట్క ఎరని పలుచని, వస్త్రములు ధరించుట గంభీరముగా 

ను- డుట, సహిష్టుక్క తేజస్సు, ఎవనికి దేనిని త్తనని పరుమారుచెప్పుట ఈ లక్షణ 

ములుకల మనుజునికి యష్ష్యగహ మానహించినదని (గహింపవలయును.] 

రాషన (గహోన్మాదము 

అ వేశ కాలాదులు ; 

సత్త్వగుణము లేఖుండుట్క కలహములు పెబ్టుట్క స్రీలకు వసుడయి 

యుండుట్క లుబత్వము, శఠత్వమ్యు-ఈ గుణములు కలవానిక్రి _పాయికముగా 

ద్వితీయ, తృతీయ, అష్టమి తిధులందును, ర్మాతియందును రాక్షస [గహములు 

ఆ వేశించును, బహుళనవమ ద్వాదళి అమావాశ్య పూర్ణిమలందావ హించునని 

వాగ్భటమళము.౫ 

rear wari Talia © అఆలు ISTE STDs గలరా. 

సకృ్ళత స్వప్నరోదనః మోన ం(హోసినంృనృ _తగీతవాద్యరధాఒన్నపాన 

విప్తుకాక్షం్ప ద్విజాతివై ద్యపరీవాదినం 

త్ విద్యాత్ (చచి. 9/20) 

వస్ర్రధారీ గంభీకోదుతమతిరల్పవాక్ సహిష్తు; 

దదాయు కసై ్ యయోయతక్షగహ పరిసీడితో మనుష్యుః 

(సుంఉం 60/11 

Go 

2 i) రతః పిళాదాస స్యహీన సత్వం పిళుసఎ (పై 9తిం) (సృ నం లుబ్దం శరం 

పాయోడితీయా కృరీయాఒప్తమీమః (చచి. 9/21) 

ii) సు.ఉఊం 60/18 iii) ఆ.హ్మృం౭డ* 4/11 
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₹క్షణములు : 

నిదానాశమ్కు అన్నపానములందు ద్వేషము. కలుగుట్క అనాహారముగ 

నున్నను అధిక బలము కలిగియుండుట, ఆయుధములు రోక్రమ్కు మాంసము, 

ర_క్తవర్లపున్పమాలికలు-వఏీనియందఖిలాష కలిగియు"డుట్క ఇతరులను బెదిరించుట 

సురావికారములందు ఇచ్చ, నిర్లజ్జ్ఞత, కాఠరిన్యత, కర్థూవత్వము కోపము కలిగి 

యుండుట, రాతియందు తిరుగుట, శచిత్వమున” దు ద్వేషము (కోధ దృష్టి 

భృకుటి నిటబొడిచికొనియుండుట్క, అకస్మాత్తుగా మనుజులను కొట్టుట్క స్త్రీల 

యందు ఇచ్చు, ర_క్తమునుగాని మాంసమునుగాని చూచినపుడెల్లి నాలుకచే పెదవు 

లను నాకుట్క ఆహారకొలమున నవ్వ్యుట_ఈ లషిణములుగల మనుజుని రాత్షస 

(గహమావహించినదని _గహింపవలయును,! 

(బహ్మరాతన (గహోన్మాదము 

ఆవేశ్షకాలాదులు 4 

వేదాధ్యయనము, తపస్సు, నియమము ఉపవాసము; [బవ్యాచర్శా, * (వత 

ముల నాచరించుట, దేవతలు, యతులు గుచుపులు-వీరిని పూజిుిచల యందు 

ఆసక్షిగరిగి శౌచాచారము లేరుండు వానిని, (దొహ్మ్యాణుడయినెను తౌ..ఒ్నెను 

తనను (బాహ్మణునిగా చెప్పుకొనువానిన్కి తాను శూమదోనని భావించు శోబన్సి 

'దేవాలయమునందు; జలాశయమునందు విహార కీడలయందు ఆస చ టో హానిని 

దోషమును అవకా కథముగా చేసికొ ని (పాయికయుగ్గా వు మప పుడయునాడ నసు నమ 
an జ 

1, i) నష్టని దం అన్నపాన ద్వేషిణం అసాయళరె సుపంబలిదలిసం శన 2 న్ జ శ 

నె , ల అద య క అ లు ఆడ గట్ ఆ! లో క మాంస.ర_్రమాల్య ౬ధిలాషణట్క సణతిరర టర్ చెసోన్మ తం వొస్టల 

(చచి. 9/20) 
> 
శః 11) మాంసాస్ఫగి్వివిధసురావికారి రొనప్బుర్ని లానే న వజ ల వ్యాళ అం టా wun వ్ భశ వంతి ఆలో ఒతిమయూరి? 

(కోధాలుర్విపులబలో నిశావిపోరీ. బాచిదిషిట్ భవతి చ రసా గృవాల; 

iil) అ.హృ.ఉ,. 4 /26-29 (సుంట. 60/13) 



మా సరోగ (పకరణము 589 

నాదడయి ను [బ్రహ్మాగాత్షవ గ్రహము లావేశి.చును, శుద్దాష్టమి, పంచమి తిధు 

లందయన.* ఆవేళిచునని వాగ్భట మతము, కే 

లక్షణ? లు; 

ఎగ్గరగా నవ్వుట్ట నృత్యముచేయుట, దేవతలు, [బాహ్మణుల్వు వైద్యులపై 
ద్వేషము కలిగి యుండి అనమానించుచుండుట, స్తోోతములు, వేదమం[తములు 
శాస్త్రముళ్కు పలుమారుజ ఉదాహరణములతో ఉచ్చారించి చెప్పుచుండుట్క కరలు 
మొదలగువానితో తన శరీరమును దాదుకొనుచుండుట ఇతర [కియలచే తనను 
తను దాధించుకొనుట _ ఈ లక్షణములు గలిగిన మను జుని [దిహ్మరాక్షన [గహ 
మావహించినదని (గహింపవలయును.3 

పికాచ (గహోన్మాదము 

ఆ వేశకాలాదులు : 

రాక్షస (గహ ఆ వేశకాలాదులకు తుల్యముగానుండును. చతుర్ధశి తిధినాడు 
ఆవేశించునని సు[కుత మతము.3 

1. i) స్వాధ్యాయతపోనియమోపవాన[బ హ్మచ ర్యదేవయతిగు రుపూ జా ఒరతిం 
(భష్టజౌచం, (దాహ్మణను దాహ్మణం౦ వా (దిహ్మవాదినం శూరమానినం 
దేవాగారసలిల్మకీడనరతిం | పొయః కుక పజ్బుమ్య్యూం పూర్ణచ[న్లడర్శనే 
చ [బహ్మరాక్షసాః (చచి. 9/21) 

ii) ఆ.హృ-ఉ. 4/11 

2. 1) ; పహాన.నృత్య [ప్రధానం దేవ విప వైద్యద్వేషాఒవజ్జాభిః స్తుతి 
ఎదనున్న 9శాసోందాహరటై ౩ కాషాదిభిః ఆత్మపీడనేన చ (బ్రహ్మా 
వాత్షసోన్మ త్తం విద్యాత్ (చచి. 9/20) 

ily ౫ .హ్మృ.ఉ* 4 [24.25 

తం ఏ) ఉంచి 9/21 

ii) ౫.4 60/18 ili) అ,హృ.ఉః 4/11 
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లక్షణములు :- 

అస్వస్థ మనస్కుడుగ నుండుట్క అనగా చంచల మనస్కుడుగనుండుట, 

ఏ స్థానమునందును మనస్సు కుదురకుండుటచే తనకు ఒక స్థానములేదని భావించు 

చుండుట్క నృత్యము చేయుట్క గానములు హాస్యములు వీనితో, పొద్దుపుచ్చుట3 

సంబంధమున్న ట్టి సంబం౦ధములేనట్టి (పేలాపము చేయు చుండుట; అర్ధములేని 

మాటలు చెప్పుచుండుట, కుప్పలు దిబ్బలు, చె త్తకుపష్పలు మలినమైన గుడ్డ 

పీలికలు, గడ్డికుప్పలు, రాళ్ళగుట్టలు,కొ య్యలగుట్టలు- మొదపై న వాని పై ఎక్కుట 

యందు ఆస క్రీ కలిగి యుండుట, పగిలిన కంచు గంటవంటి రూతమైన కంఠ 

స్వరము కలిగియుండుట, నన్నముగా నుండుట; పరుగు త్తు చుండుట; ఒక 

చోట నిలకడగా నుండకుండుట, తన దుఃఖమును గురించి ఇతరులకు చెప్పు 

చుండుట్క స్యరణశ క్తి నశించియండుట; చేతులు పైపెత్తుకొని యుండుట 

శరీరము కృశించి పరుషముగా నుండుట, దుర్షంధముతో రూడియుండుట్క అపరి : 

శుద్దముగానుండుట అధికమైన లోలత్వము కరిగి అధికముగా భుజించు చుండుట, 

నిర్గనమైన వనము మధ్యన ఉండుట; మద్యమాంసములందు (పీతి కలిగియండుట, - 

కారణములేకయే రోదించుట్క తన గోళ్ళతో శరీరమును గీరుకొనుట్క వీధులలో 

పడి యుండు గుడ సీరిక్రలు చుట్టుకొనుచుండుట; తృణములను మాలగా ధరించుట 

ఈ లక్షణములు గల మనుజుని పిశాచ (గహమావహించినదని (గహింప వల 

యును.1 

1. 1) అస్వనచి తం సానమలభమానం, నృత్యగితహాసినం, బదాఒబద 
థాం థ అ థి 

(పలాపినం, సజ్మ్క-రకూటమరినరధ్యాచేలతృణా=.శ్యరాషాదిరో హణ రతిం 

భిన్నరూతస్వరం, నగ్నం, విధావ స్తం, చ్వైక్మతతిష్షస్త౦, 

దుఃథాన్యావేదయ స్తం, నషస్కృతిం చ పిశాచోన్మ తం విద్యాత్ 

(చచి. 9/20) 

11) ఉద్ధస్టః కృళపరుషళ్చిర్మ పలాపీదుర్గంధోభృశమశుచి _న్తథాఒతిలోలః 
బహ్వాశీ విజనహిమౌంబురా తి సవీ వ్యాచేష్షం (భమతిరుదఒ౬పిళశాచ జుష్టః 

యు లు 

iii) అ,హృ*డ, 4/3033 (సు-ఉ. 60/15) 



మానసరోగ (పకరణము 591. 

అసుర (గహోన్మాదము 

ఆవేశ కౌలాదులు---స౦ధ్యాకాలమునందు (నుశుత). శుద్ద తయోదశి 

బహుళద్వాదసులందా వహించునని వాగ్భట మతము 1 

లక్షణములు :. 

అధిక స్వేదము కలిగియుండుట, ద్విజులు గురువులు, దేవతల యందు 

దోషవుల నెదుట, వ్మకముగా చూచుబ్క భయము లేకుండాయుడుట్క విరుద్ధ 
మైన దృష్టితో చూచుట, అన్న పానాదులయందు సంతృప్తిని చెంద కుండుట 
దుష్టమైన స్వభావమును కలిగియుండుట మానమ్ము శౌర్యము కోపము ఉత్సా. 
హము కలిగియుండుట, మద్య మాంసము లందధిక (పీతి కలిగియుండుట్క తననే 

రు[దడనని, స్కంవ విశాఖుడనని, ఇం|దుడనని చెప్పుకొని వాదించుట-ఈ లక్షణ 

ములు కరిగియుండు మనుజుని అనుర [(గహమావహించినదని (గ్రహింప వల 

యును 2 

నాగ (గహోన్మాదము వు 

ఆవేశ కాలాదులు. నాగ [(గహములు పంచమియందా వేశించునని సుశు' 

తుడు, దిహుళ పంచమ, శుద్ద స పములందా వేశించునని వాగ్భటులు వివరించిరి.3 

1. i) ను.4. 60/17 11) అ.హృ.ఉ, 4/9 

2, ఫే సంస్వ్వదీ ద్విజగురుదేవదోషవకా జిహ్మోకో విగతభయో విమాగ్షదృష్టిః. 
సంతుష్టో భవతి న చాన్నపానజా తై ర్థునాత్యాభవతి చ దేఫ శతు జుష్టః 

(సు.ఊ. 60/9) 

ii) జిహ్యద్భష్టం దురాత్మానాం గుగుదేవద్విజద్విషమ్ నిర్భయం మానినం 

శూరం [కోధనం వ్యవసాయినమ్ = వ (దస్కృృందో విశాఖో ౬ హమిం[దో౬ 

హామితి వాదినమ్ సురామాంసరుచిం విద్యాధైత్య గహ గృహీతకమ్ 

(అ.హృృ,ఉ, 4/16.17) 

3. i) సు+ఉ. 60/18 ii) అ*హృ ,ఉ. 4/10 . 
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లక్షణములు :_ 

ఒకొ్క్క-క్కప్పుడు సర్పమ వరల భూమిపై పొకుట్క పెదవుల వెలి (పక్క 

లను నాలుకచే నాకు చుండుట, అధికమైన కోపము కలిగి యుండుట గుడ్క 

మధు దుగ్ధ పాయశములం౨ను అధిక(పీ9ని కలిగియుండుట, ఎరని కన్నులుకలిగి 

యుండుట; _స్పబ్బ దృషి, వకగతి, చలస్వభావము కలిగియుండుట టోరగిలిపడు 
—2 0 ఇి ౬ న 

కొనుట్క,అధికని[ద కలిగియుండుట పెద్దశ్వాన విడుచుచుండుట, భయపడుచుండుట 

ఈ లక్షణములు గల మనుజుని నాగ లేక ఉరగ గహ మావహించినదని _గహింప 

వలయును.! చరకుడు, ను[శుతుడు ఇపవురును (గహముల సంఖ్యాకములని 
చెప్పుచు (పసిద్ధమై |పధానముగా నున్న ఎనిమిది (గహములను మాత్రము వర్షిం 

చిరి. కాని చరకునిచే వివరింపబడిన వానిలో బుష్మగహము (బహ్మ రాక్షస 

[గ్రహములను సుశుతుడు వదల్సి అనుర్క నాగ అను రెడు [గహములను. 

చేర్నను. 

వాగ్ళృటుడు [గహములను 18 విధములుగా వర్ణించెను. చరకో క్తమువైన 

8 [గహములు అసుర్క నాగ (గహములు; _పేక్క కూశాండ, నిషాద్క బొకిరణ, 

వేళాళ గురు వృద్ధం సిద్ధాదులు.2 

1. ఫు భూమౌయః[పసరతి సర్పవత్ కదాచిత్ సృక్క-ణౌ్య విళిఖతి 

జిహ్వయంతదై వని దాలురుడమధుదుగ్గపాయసేప్పుర్విబ్రేయో భవతి 

భుజంగ మేన జుషః (నుండ, 60/14) 
యల 

11) రక్తాతం కోధనం _స్తబ్రదృష్రింవ (కొగతి చలమ శ్వసంతమనిశం 

జిహ్వాలావినుసృక్విణీలిహమ్ [పియదుగ్ధగుడస్నానమథోవదన శాయినమ్ 

ఉరగాధిష్టితం విద్యాత్త నస్యం తం చాత పతతః (అ*హృ,డ, 4/19,20) 

2, సో ౬ష్టాదళరిధో దేవదానవాది విభేదతః (అహృ+ఉ. 4 / 3) 
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(పేత (గహోన్యాద లక్షణములు పేతముతో సమానమైన ఆకృతి, 

కృత్యములు, గంధము కలిగియుండుట భీతి చెంది యుండుట, ఆహార ద్వేషము, 

తృణములను తుంచుట-ఈ లక్షణములు గల మనుజుని (పేత [గహమావహించి 

నదని [గహింప వలయును .! 

కూశాశండ (గహ గృహీత లక్షణములు -: 

అధిక [పలాపమ్క్ము ముఖము నల్లబడుట్క, మెల్లగ నడచుట, వృషణములు 

ఉబ్బి (వేలాడుచుండుట-ఈ లక్షణములు గల మనుజుని కూశ్యాండ (గహమావ 

హిొంచినదని _(గహింప వలయును 2 

నిషాద (గహ గృహీత లక్షణములు :._ 

క[రలు, మట్టి గడ్డలు పట్టుకొని తిరుగుచుండుట్క నార వస్త్రములు ధరిం 

చుట్క నగ్నముగ నుండుట, పరుగెత్తుట. భయముతో గూడిన దృష్టి కలిగి 

యుండుట, తృణములను భూషణములుగా అలంకరించుకొనుట్క శ్మశానమునను, 

శూన్య [పదేశములందును సంచరించుట్క వీధులందలి చెట్లకింద యుండుట, 

తిలాన్నమ్ము మద్యము, మాంసము వీనియందు పేకికలిగి యుండుట్క పరుషముగా 

మౌట్లాడుట-ఈ లక్షణములు గల మనుజుని నిషాద్య్గగహము ఆవపహించఛినదని 

(గహింప వలయును. 3 

1. ( పెతాకృతికియాగంధం ఫీతమావారవివ్విషమ్ కృణచ్చిదం చ _పేతేన 

గృహీతం నరమాదిశేత్ (అ.హృ+ఉ. 4/31) 

2 బహు పలాపం కృష్ణాస్యం [పవిలంవితయాయినమ్ శూన్మపలంబవృషణం 

కూశా్మాండాధిష్టికంవచదేత్ (అ-హృ.ఉ. 4/35) 

3. గృహీత్వా కాష్టలోష్టాది (భమంతం చీరవాసనమ్ నగ్నం ధావంతము. 

తృ9 సద్భృష్టిం తృణవిభూషణమ్ శశ్చశాసళూన్యాయతనుర దై్యైక్యదుమసే 

వినమ్ తిలాన్న మద్యమాం సేషు సతతం స క్షలోచనమ్ నిషాణాధిషితం 

విద్యాద్యదంతం పరుషాణి చ (ఆ*హృ.ఉ, 4/36. 38) 

కౌం (3) 38 
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బొరణ (గహ గృహీత లక్షణములు :. 

ఉదకమును అన్నమును యాచించుట్క అవై ర్యముతో కూడిన ఎ(రని 
కన్నులు కరిగి యుండుట ఉగముగా మౌట్లాడుట ---ఈ లక్షణములు గల 

మనుజుని బొరణ! గహము ఆపపొ౦చినదని (గ్రహింప వలయును 

వేశ్రాళ గహగృహీత అకతణముటలు వం 

గంధమాల్యాదులందాస . 
నె 
అ 
= 

కరిగియండుటు సరఠ్యమును వలుకుట్క వణ 

'కుట్క బహు ఛిదములు కరిగియుండుట-ఈ లక్షణములు గల మనుజుని వేతాళ 

(గహమావహించినదని (గహింప వలయును.2 

గురు వృదాది (గహ గ్భహీత లక్షణములు :. 
ఎ ల 

గురువులు, వృద్దులు సిద్దులు వారి శావములననుసరించిన ఆహార వచన 

కృత్యములు గమనింవబడినపుడు ఆయా[గహము లా వేశిచినవని (గహింప వల 

యును 

భూతో న్మాద అసాధ్య అతణములు : 

రెండు చేతులను పె 

రులనె నను లేక తనన నను 
చు pn 

నుండును. 

[కోధా వేశుడై ఏ విధమయిన జంకు బేక ఇత 

టుచున్నచో అటి ఉన్మాదము అసాధ్యముగా 
లు డు 

1. యాచంతముదకంచాన్నం తస్తాలోహితలోచనమ్ 

ఉ|గవాక్యం చ జానీయాన్నరమౌకిర డార్చితమ్ (అ.హృడఉ. 4/39) 

2, _ గంధమాల్యరతిం సత్యవాదినం పరివేపినమ్ 

బహుచ్చి[దం చ జానీయాద్వెతా శేన వశీకృతమ్ (అ.హృ.ఉ. 4/40) 

ప. గురువృద్గ రసిదాభిళా పచింతాను రూవరఠః సాషొధ 

వ్యాహారా హారచేష్టాభిర్యధాన్వ? తద్గషిహం నదేత్ (అంహృ.ఊ&, 4/43) 
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నే త్రములనుండి అశు సావము మేఢము నుండి రక్త సావము, జిహ్వ పై 

క్షత మేర్పడుట, నాసికా సావము, చర్మము ఛేదించుకొనుట్క మర్మ (హృదయ) 

స్థానమునందు ఛేదించుచున్నట్లు బాధ కలుగుట, నోటి కడ్డులేక ఇష్టమువచ్చినట్లు 

(పలాపము చేయట్క ఎల్లప్పుడు కూజనము చేయుట, శరీరవర్లము దూషింప 

దఐబిడుటం అధికమైన దప్పి పూతిగంధము కలిగియుడుట; స్థూలమైన కన్నులు 

కలిగియుండుట్క శీ/ఘముగా అటునిటు సంచరించుట్క నోటినుండి నురుగు కారు 

చుండగా పెదవులతో నాకుచుండుట్క నిదాళువుగ నుండుట, (కిందపడి బాగుగా 

వణకుచుండుట, ఈ లక్షణములతో గూడియున్న ఆన్ని విధములగు [(గహోన్యా 

దములు అసాధ్యములుగా (నుండును. పర్వతములు, ఏనుగులు, వృక్షములు మొద 

అగు వానిపై నుండి పడినపుడు (గహములచే ఆ వేళింపబడినపుడు అట్ట (గహో 

న్మాదములు అసాధ్యములుగా నుండును. ఏ (గహమైనను పదమూడవ సంవత్స 

రము వయస్సునందు ఆవహించినచో అసాధ్యముగా నుండును. 

దిగంబరముగా నుండుట్క తల వెం[టుకలు నిట పొడుచుకొని యుండుట, 

అస్వస్థ మనస్కుడుగా నుండుట, దీర్రకాలము (గహా వేశము అనువ ర్తించి 

యుండుట-బాలుర బృందముచే ఆవ ర్రింపబడియుండుట. ఈ [కింది లక్షణములతో 

కూడిన [గహా వేశములు అసాధ్యములుగా నుండును, ఈ లక్షణములతో గూడి 

యున్నపుడు హింసించుటకు (చంపుటకు) (గహములావహించెనని (గహించి 

వర్గించవ లను, 

1, i) సర్వేష్వపి తు ఖల్వేషు యో హస్తావుద్యమ్య రోషసంరమ్మాతీ నిళ్ళ్శజ్కం 

అన్యేషా్యత్మని వా నిపాతయేత్ స హ్యసాదోకజ్రీయః తధా యస్సా(శు 

నేతః మేఢ(పవృ_త్తకరః [ప సుతనాసికః ఛిద్యమానచర్మా అ(పతిహ 

స్యమానపాణిః సతతం పికూజన్ దుర్వర్ల స్తృషార్తః పూతిగన్గశ్చి హింసా 

ద్దున్మత్ఫొ జ్లేయః తం పరిత్యజేత్ (చ. చి. 9/22) 

(Contd... 



నిజ ఆగంతుకొది ఉన్మాదముల పర స్పరానుబంధత 

నిజ ఆగంరుకాది ఉనాశ్చ్రదములకు వేరు బేషగా చెప్పబడిన కారణములు 

కఠలియుటచే పూర్వ రూపములు అక్షణములు గూడా సంనర్షముగా కలుగు 
ఎ 

చుండును. అటుపంటి నితిలో చి చితత్సులు కూడా రలిపి చేయవలసియు౨డును.! 
ట్ 

ఆవేశ (పయోజనానుసార సొధ్యాఒసాధ్యత 

[గ్రహములు మూదు (పయోజనముల నాశిచి నునుజుల నావహించును, 

అవి హింసాకామము, రతికామము బలికామము. హింసను ఆశించి ఆవేళించు 

ర _ 
(గహ నాద లతకణములు ముందు వర్షింపదిడినవి. (గ్రహములు హిఎసించుచు 

మనుజుని ఛంపు [పయత్నము చేయుటచే ఇవి అసాధ్యములుగా చెప్పబడినవి. 

ఆలోపసెఫీ వ ద్య మతానుసారయు ఆతృహత్య్యా [ప్రయత్నము (Suicidal 
ట్ 

tendency} అనునఏ మానసిర వ్యాధులలో కలుగు ఘాతక ఉప(దవములతో 

సర్వ నామాన్యమెనఏ, డి పెసివ్ నకోసిగ్ (depressive Psychosis),అధిక 

ర డి పెసివ్ డిజార్తద్చు Depressive disorde. 
a a 

క హత్యకు (పె పింపదిడుట జరుగుచుండును, 

11) స్టూలాతస్త్వరితగతిః స్వజఖనలేహీ నిదాలుః పతతి చ రంపలే చ యోఒతి 

యాళ్చా[దిద్విరద దనగాది విచ్యు కొం సం సంసృృష్టో న భవతి వార్డశేన జు 

(సు. ఉం 60/10) 

tii) కుమారబ్బందానుగతం నగ్నముద్దత మూర్థజడు అస్వస్టమనసం డైర్రఖ 

కాలికం తు (గ్రహం తుచ (అ, హృ. ఉ. 4/44) 

1. లేతు ఖలు నిశాగస్తు విశే షేఐ సాధ్యాపాధ్యవిశేషేణ చ (పవిభజ్యమానా? సు 
అవాలని 

లో ఇఒ గా పాప క టీ టం ర్ పణ్బుసనొద్యాబన భివకః తౌ పంసురనునువిబడీ తః కదాచిద;ధో ర 
' ద రు వః చుం D 

ళు ణో 

॥ 

ఓ 

“హతుస శరా Tg న IT fe కం న అగ గంనగ్భయి* యీ! MOY YA WV ఆ GRD ఢములి స టె IN 
ప 

రింగంచ (చ. ని, 7/19) 
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రతికామ (గహగ్మృహిత అతమేణములు 

ఏకాంతముగా స్త్రీ సంభోగము, స్త్రీలతో సంభాషించుట్క గంధ పప్పు మాష 

ణాదులు-వీనియుదు పీతి కలిగియుండును, సంతోషము, శాంతము కన్లియు౨డును. 

ఈ లక్షణములు రతియందు ఆస క్రిగల (గ్రహము ఆవేశించిన మనుజానియంచు' 

కలుగును. ఇది కషసాధ్యముగా నుండును.! 

బలికామ (గహగ్భహాత అషణములు 

బలి పూజాదులందు ఆన క్తిగల [గ్రహము అవహించినపుడు ఈ (కింది 

లక్షణములు కలుగును- వై న్యత్వము, చేతులతో నోటిని తుచుచుకొనుట, షష్ట 

ములు గళము తాలు ఇవి శుష్కించుట; అనుమానముగా చూచుట హయుట, 

చింతించుట అన్నమునందిచ్చయున్నను అన్నము పెట్టినపుడు భుబింపవుండుట 

ఈ లక్షణములతో కూడియుండును. ఇది సుఖ సాధ్యముగా నుండును. 

ఆగ౦తుకోన్మాద చికి త్స 

భూతవిద్య = అమానుష 'పతిషధము 

సాథ్యస్టితిలో ఉన్న ఆగంతుకోన్యావమనందు రోగి వ్యాధ్యవస్థామలను 

గనునించి ఆవశ్యారరానునా రము వివిననునతించి ఈ రంది చికిత్సలను పయో 

గింప వలయును. 

fw & + జల mn జలే సో అ na ణో సు 

1. రహొకిణురితి సెంలావగంయు। "ల వం టీయ : 
(ఆ ధో Hi ఖీ | 

sr వం mo dm రా అతో ఖ్ ల | 
కన లొ సల మ్ యు jee i ఓరగా జన్ బదిర్ ౩ బహ గదీ 3/37 

న 

లల మ సై, ea గ్రే 
erg పలక ఆం గో ళం నతి aw లే మ్మో 

ey 
చ sane 0 ౮ (3 gq ఉగ తం విద్యా ర్యుఖసొవనమి (ఎంహ్బాండ్ం 38.39) 
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మంత్రములు ఓషధులు మంగళకర్యలు, బలిదానములా ఉషహోర 

ముల్కు భోజనములు పెట్టుట, హోమము నియమములు, (వతముల్పు (పాయ 

శ్చి త్రముల్కు ఉపవాసములు, స్వ_స్త్యయనములు (శాంతికర్మలు, (_పణిపాతము 

(దేవాది [గహములకు |పీతిని కలిగించుటకై న్మ్యమతా పూర్వకమైన ఆచార వ్యవ 

హారములు పాటించుట) మొదలగునవి ఆచరింపవ ౨ను.! 

రతి కామ్క బలి అర్చనాది కామ [గహాదేశములందు ఆయా పయోజనముల 

కనురూపమైన బలులతో పాటు మంత జౌషధాదులద్వారా వైద్యుడు చికిత్సింప 

వలయును.* 

మా_గళిక హోమములు; ఇష్టి హోమముల్కు వేదో వ్రనియమాచరణము, 

ఛ్యత్వ అతిఛతాది బొషథ ధారణములు, సిద్ధారక అగదము మొదలయిన వాని ధార 

అమ్ము రపస్సు, దానములనిచ్చుట్క ఆధ్యాత్మ విషయ జ్ఞానమును పొందుట్క దేవ 

తలు గోవులు, [వాహ్మణులు గురువులు వీరిని జాబించుట చేయవలయును.3 

ఈశ్వరుడు సర్వభూత ముల కధిపతి అతనిని పూజించినను; లో కమున 

సంచరించుచుండు రుద సంబంధమైన (ప్రమధ, గణములను పూజించినను 

భూతజ ఉన్మాదములు శమించును* 

1. తయోః సాధనాని మవైంషధిమణిమబ్లలబల్యుపవోరహోమనియసు(వత 

(పాయశ్చితోవవాసస్వ న్య్యయనప్రణిపాతగమనాదీనితి (చ. ని. 7/18) 

2, రత్యర్శ్సినాకా మోన్యాదినౌ తు భిషగభి పాయాచా రాభ్యాంబుద్ధ్వాతదంగో ప 

హారబలిమి|శేణ మ న్తంభై షజ్యవిధినో పక మత్ (చచి. 9-23) 

3, బరలిభిర్మంగ౮ రో మెపోషధ్యగదధార జె 8 సత్యాచారత పోజ్టాన పదాననియ 
ఉల డా చు భో 

మవతైః దేవగో బాహ్మణానాక్బూ గురూణాం పూజనేన చ ఆగంతుః 

(పశమం యాతి సిద్రైర్మన్తాంషవై సధా (చంచి. 9/93_94) 

4. భూతానామధిపం దేవమీశ్వరం జగళః (పభుం పూజయస్ [పయతోనిత్యం 

జయత్యునా్యదజం భయమ్ ప్మదస్య్యపమధానామగణాలో చే చర_న్హియ 

శేషాం పూజాం చ కుర్వాణ ఉన్యాచేభ్యః |పముచ్యరే (చ.చి.9/91_9?2 స ప్రత్యక (క శీ 
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దేవాది గహోన్యాదములందు తీక్టమైన అంజనము మొదలగు వానిని 

తాడనము మొదలగు [కూర కర్మలు |పయోగింవరాదు, ఘృతపానము మొదలగు 

మృదువై న బొషధములు మృదుబై న అంజనముణు మొదలగు వానిని పైచెవ 

వ్యపాాశయ చికిత్సలతో పాటు |పయోగింపవలను.! 

స్కుకుత మతానుసారము మంత బల్ఫ్యుపహారాది దైవ వ్యపాశయ 
క్రియలబే శమించనపడు భఖభూతోన సా్యాదములందు భూప పనన్య అంజన ఘృతాచి 

యోగములను [పయోగించ వలయును .2 

లు న 

(పయోగించరాదు. పిశాచ (గవహావశము మున తప్పు షి 

దేవాది [గహోన్మాదములందు అశుద్ద అపప్మితమైన వస్తుపులను చికిత్సలో 

ఏగిల్న [(గ్రహములందు (పతి 

కూలమైెన, అపవి తమైన వస్తువులను ఉపయోగింపరాదు, ఎందు చేతననగా అను 

చిత అపవిత్ర వస్తువుల యొక్క (పయోగములచే మక్కిరి బలము ఓజస్సు గల 
వగుటచే ఆ [గహములు కోపించి రోగిని చంపుటయే కాక వె ద్యుని కూడా 

ర 

పూజం బల్యుపహారాఎన', మగా 

డు ౮ 

(చచి. 9 88-89) 

మ Hos" we) పాతాంనిదతి +, ఆ 

న అనో వ జ్ న ల న శక్యా బలిభింయం యాగ సాకా సముపాచ సతి ( 60/40) 
nn మ ఆట్ 

సో Me / టి ఇం Cia ఖీ ఇ గాను w — ఇం re జా ఏం అ జు బెయషం | సము నటులు వయా MN దివాలా్య (1 ఎటుల వపెనొచా దన్యత 

స ఖల ఇ గ! వావ a * ఇ ఇలలో (పతిధాలంసచా చాడా ఆ ద్యాలులె నివాన్యు ౨ _ై (భువనం (రుద్దామహోజసః 
pn ఠి 

(సడ, 60/54) 
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భూతోన్మాదములకు చేయబడు చికిత్సలను అమానుష | పతి షధములనియు 

భూత (ప్రతి షేధమనియ అందురు. అమానుషమనగా మనుమ్యలకు భిన్న మైన 

వారని సామాన్యార్థము. కాని కొన్ని మనుష్యుల కుండు ధర్మములు గూడా యుండి 

కొన్ని మనుషులకు లేని ధర్మములు కలిగియుండు దేవాది (గహాములకు ఇచ్చట 

విశేషించి అమానుషమను పదము (పయో గింప బడినది. అట్టి _గహా వేశములకు 

చేయు చికిత్సలు అమానుష (పతి షేధములనబడును. సుశుతుడు ఈ చికిత్సలు 

వివరింపబడిన అధ్యాయమునకు అమానుష (పతి షవమనియు వాగ్ళటుడు భూత 

షేధమనియు నామము లిడిరి. భూతవిద్య అనునది సాధారణముగా భోత[గహో 

వేళ హేతులక్షణ చికిత్సాదులకు (ప్రయోగించు పదము. ఇది (ప్రళ్యేక మైన 

ఆయు ర్వేదాంగము. 

సామాన్య మంత జపాదులు 

వై ద్యుడు సావధాన చిత్తుడై శౌచస్నానాదులు నిర్వర్తించి, రోగికి గూడా 

శౌాచస్నానాదుల అనంతరము “ఈశ్వరం ద్వాదశభుజమ్” అను మం(తము 

జపము చేయించిన ఉన్మాద అపస్మార చి త్త విభ్రిమాదులు శమించును. “మాయూరీ 

మహావిద్య”ను గాని “పరమేశ్వర మహామం|త్రముినుగగాని వేదో ర్రమురై న్క 

భూత విద్యాంతర్షతములై న ఇతర తగిన మం|తములనుగాని జపింప చేయవలయును, 

రోగి జపించ లేనపుడు తగిన వ్య క్తిచే జపింపచేసి రోగి వినునల్లుచేయవలయును.! 

1. i) ఈశ రం ద్వాదశభుజం నాధమారూవలోకితమ సర షవ్యాధిచికిత్సంతం 

జపణా సర్వ గహోడా జబయేర్, తధోన్మదాన పస్మారానన్యం వాచి 

విష్తవమ్ మహావిద్యా? చ మాయూరీం శుచింతం [(శావయత్సదా భూ లేళం 

పూజయేత్ స్థాణుం (పమధావ్యాంళృతద్దుడా ౯ జపం సద్దాంశ్చ తన్మం 

(తాజా (గహా౯ా సవ్వానపోహతి (అంహ్ము+ 5/50.52) 

li) సూ డ్ 60/30 
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బలి దవ్యములు 

ఎ|రని గంధము, వుష్ప మాలికలు ఎ|రనిపూలు, రత్నములు, నీజములూ 

(మాష్క సర్గప, యవాదుల్యు మధ్యు సర్పి, వివిధ భత్ష్యములు_ఇవి సామాన్యముగా 
అన్ని [గహములకు (పీతిగ నుండు బలి,దవ్యములు కనుక అన్ని [గహములకు 

బలి రూపములో అర్చింప వచ్చును. 

వస్త్రములు మద్యము మౌంసము, తీరము రుధిరము, గుడము, వస. 

స్నానము వీనిలో ఏయే గహములకు ఏయే కాలములలో ఏవేవి (పీతి కరముగా 

నుండునోో ళాసా9దుల వలన (గ్రహించి ఆయా వస్తువులను సమర్పించి తృప్తి 

కలిగించ వలయును,? 

బలి షదాన కాలములు 

ఎఎ|గహాములు ఏయే తిధులందు మనుజులనా వేశించి బాధించు చుండునో 

ఆయాభఘాతోన్యాదములందు ఆ తిధుల యందు బలిహోమాదులు (పయోగింవ 

వలయును? 

విశేష బలివిధానాదులు 

దేవ|గహ దిలికర్మ్యాదులు -దేవగహజుష్ట ఉనా్మాదమునందు 'దేవాలయవు 

నకు ఉత్తర దిక్కునందు బలి లేర చేవాలయమునందు అగ్నిలో ఘృతాదులళ€ి 

1.) రక్తాని గంధమాల్యాని వీకాని మధుసర్చిషీ భష్యాశ్చ సర్వే సర్వేషాం 

సామాన్నో వధిరుచ్యలే (ను.ఉ. 60/31) 

2.) వస్తాాణి మద్యమాంసాని రాశి మధిరాజి చ యాని యేషాం 

యధేష్టాని తాని తేభ్యః (పవాపయత్ (సు.8. 60/32) 
టు 

11) అ. హృ. ఉం 5/22 

3, i) హింసంతి మనుజానా యేషు (ప్రాయళోేదివసేషు తు దినేషు 

చేవ చేయాని తమ్భాఠవినివృ త్తియి (సు.ఉం 60/33) 

ii) అ, హృ. ఉం 5/21 
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మం|కములచేత దేవగహమునకు తృప్తి కలుగునట్లు హోమము చేసి శుభముగా 

తెల్లగానుండు పుష్పమాలికలు గంధములు, షేరాన్నము, లేక పాయసము, అపూప 

ములు, ఘృతము దధ్వి కుళలుు స్వ స్తకముల్పు "స్వేత ఛ్మతము- ఈ (దవ్యములను 

బలిగా సమర్చింపవలయును.! 

హింగ్వాది ఘృతము (అ.హృ.+ఉ.) పాన నస్య అభ్యంగాదులకు (పయి? 

గిం పవలయునుః 

వచ్చా హింగ్కు లశునములను బ_స్తేమూతముతో నూర్కి సస్యమునకు్క, 

అంజనమునకు ఉపయోగించ వలయును. ఈ ఉప[కమములచే దేవ[/;హోన్మాదము 

శమించును. 

అనుర|గహోన్య్మాద చికిత్సలు 

బలికర్మాదులు | 

అనుర (గహోన్మాదమున వాకిలియందు లేక పళ్చిమున నాలు; ఏ మార్గములు 

కలియు (ప్రదేశమున అసుయలకు (ప్రతికరములై న బహు విధము ౫ ఫలములు, 

ఉశీరమ్రు కమలములు ఉత్పలములు-ఏనిని బలిగా సమర్పింప సలయును.3 

1. ఏ) చెవగహ దేవగృహే హుత్వాఒగ్నిం (పాపడుద్చలిలు ౨. శోక్వు స్తీక 

పూపాజ్యచ్చ తపాయససంభృతమ్ (స..ఉ. 60/34) 

19 సురర్షిగురువృద్ధేభ్యప్పివ్రభ్యశ్చు సురాలడు దిక్యు_్ధంస్యాం తత్రాపి 

దేవాయో పహ రేద్చలిమ్ 

iii) శుచిశుర్తాని మాల్యాని గంధాః 

దేవానాం బలిరిష్యతే ( హుండి. 5/28) 

PR య హృ్ః ద్ 5/29-31 

31) అసురాయ యథాకాలం విదధ్యాచ్చత్వరాదిషు (సు.4. 60/35) 

ii) దై త్యేబరిర్భహు ఫలస్ఫోశీ రకమలో త్పలః (ఆఅ-హ్ము.ఉం 5/31) 

111) పశ్చిమాయాం యథాకాలం దై త్యభాతాయ చత్వరే (అ.హ్ఫృ.ఉ. 5/25) 
ల జ్ 
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ధర్వ (గహో న్మాదమున బలి కర్మాదులు : 

గంధర్వ [గహోన్మాదమునందు గోవులుండు (పదేశమధ్యమునందు లేక 

వులు సంచరించు మార్గమునందు మద్యము, మాంసము ఉదకము.వీనిని వసా 

కణ సహితముగా బలిగా సమర్చింప వలయును. 

క్ష గహోన్మాదమున బవికర్మాదులు ః 

యక్ష గహోన్యాదమునందు రిమ్యమైన గృహమునందుగాసి యణలయము.' 

), రెండు నదుల సంగమ స్టలమునగాని, పాలు, దది ఘృతయు క్ర అన్నము 

నషమ్ము రక్తము సురాదుల్కు అతిము కక కుంద ఉత్పల్క పద్య పుష్పముల 

దారు ఉశీరము, గుగ్గిలము మంచి వస్త్రములు స్వర్హము, రజతము._ఈ (దవ: 

లను బలిగా సమర్చింప వలయును.” 

మూ(తాజ్యాది సిద్ధమృతము పాన నావనాభ్యంగములకు హరీతిక్కా. 

గ్యాంజనమును పయోగించిన యత గహోన్యాదము శమించును.3 

సృ[గహోన్మాదమున బలి కర్మాదులు ; 

పితృగహోన్యాదమునందు నదీతీరమున కుశలను పరచి పితృ ౨) 

'ములగు (దవ్యములను బిరిగా సమర్చింప వలయును.! 

ఏ) గంధర్వాన్య గవాంమశ్యే మద్యమాంసాంబుజాం గలమ్ (సు.ఉ 60/3. 
త లి బుక అ mn 3 జ్య 3 గి 

ui) గంధర్వాయ గవాం మార సవసా9భిరణం బలిమీ (అ.హృ.ఉఊ. 5/22 

i) హృుద్యే వళ్యని యక్షస్య వల్మాషాస్సృక్ సురాదిభిః 

అతిముక _క్రితందాద్దిపు ష్పశృ విత రేద్చలిమ్ (సు. 60/3౮ 

1 యక్షియ యత్షాయతనె ప౦తోర్వా సమాగమే (అ.హృ-ఉ. 5/26 

ili) యకడకాొకాం శీరచధ్యాజ్యమిశకోదనగుగ్గులుః దేవదామాతృ్సలంపద్య్మముళీర 

వస్త్రకాంచనమ్ హిరణ్యం చ బలి ర్యోజ్య (అ.హృ.ఉ. 5/31) 

అ. హృ+ ఉం 5/3 ఏ8 

నవ్యాంపితృ। గహాయేషంకుళా_ప్రరణ భూషితమ్ (ను.ఉ. 60/36 
re (ve) (ns) 

} 
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నాగగహోన్యాదమున బలికర్మాదులు :. 

నాగ్యగహోన్మాదమున నది యందు ఆగ్నేయ దిర్కున పుష్పములు 

లాజలు గుడాపూపములు గుడోదనములు, పరమాన్నము మధ్య తీరము కృష 

మృత్తిక నాగ కేనరములు, వచ్చా పద్మకము, గుగ్గిలము, ఉశీరమ్ము రకోత్సల 
దళములు-వీనితో బలిని సమర్చింపవలయును.] 

శ్వేత కమలము లో[(ధ్వ తగర సర్షపములను శీకల జలముతో నూరి 

నస్యాంజనార్థము (పయోగించిన నాగ్యగహము శమించును.2 

రాషస [గహోన్మాదమున బలికర్మాదులు ౩_ 

రాక్షస గహ జుష్ట ఉన్మాదమున్స చతుష్పదమునందు గాని లేర భయంకరము 
జూ న | న టో అన టో ఖో గ్గ జాట్ 4 

లన ఆడవియందుగాని మాంసమ్ము శ్వేత రుసుమములు-ఐనిత్'తలసిన అన్నము 
కా 

పక్వమాంసము, ఆమ మాంసమ్ము ర క్రాముతో తడిపిన అనుములు వీనితో బలిని 

సమర్చింపవలయును. 

1. (ఏ) తధై వోపహరేచ్చాపి నాగాయ వివిధం బరిమ్ (సు. ఉ. ౯ 37 
మ | 

(ii) నాగానాం సమనోలాజాగుడాపూపగుడోదసనై ః పరమాన్నమ వి 

అదీ అనల నాం ఆ ఆట 1 ణి జ? జ కృష్ణమృగ శేసరై ; వచాపద్మపురోశీరరకోత్పలడ ప రృలిః 

(111) అ, హ్మ్. 4. 5/26 

న అ. హం ఉం 5/33.34 

3 + ఆ ఆల్ న్న ని ఉన అలో Ym జ ర్ అటి స్తే ల a . x (ఇ ం (1) చతుష్పం రాతసస్య ఎయషు గవానేయు వా (౧. డం 60/38) 

3 “ns శ ౧ (11) నా యట హ్ 3/27 

(ili) రక్షసాం పలలఅం సరం కిసునుం ఓ, శచిదనమ్ 
, జల ఇల ఖు మ న ey ఖు" గాం మ ఇ బలిః పక్సాబుమాంసాని నిషైవా రుధిలోక్షివాః (అ. హ్యాం ఉం 5/ 10.41) 
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నక కాలాచి ఘృతమును పానన శ్యాభ్యంజనము లకు (పయోగించిన 

రాక్షస భూ... నాదము శమి-చును. 1 

పిశాచ (గద న్మాదమున బలి కర్యాదులు:._ 

పిశా గహ శాంతికై శూన్యగృహామునందు పళ్చిమదిక్కున్న శీధు 

పిణ్యాకము, మాంసము దధి మూలకము, లవణము నర్ప్కి యావకము భూతో 

దనము అనగా దధి హరిద్రా లాజ తిలలు కలసిన ఆన్నము.వీనితో తీ వమైన 

_్రవ్యముం కో బలిని స మర్పింపవలయును,* 

హరిద్యాది ఘృతము పానాభ్యంజనాదులకు అవే (దవ్యములు బ_స్తమూత 

ముతో నూరి అంజననావనాదులకు (పయోగించిన పిశాచ్మగహము శేమించును.3 

[బ్రహ్మ రాషీస (గహ జుష్ట ఉన్మాదమున బరి కర్మాదులు:_ 

అడవితో పూర్వడిశయందు యవాన్నముచే నింపబడిన పాఠ్వ జలపూర్ణ 

కుంభము మా సము, భ్యతము వస్త్రము, లేపనములు-వీనితో బలిని సమర్వింప 

వలయును.* గాయత్యాది ఘృళము పాననస్యాభ్యంగాదులకు ఉపయోగింప వలి 

యును. ఈ (క్రియలచే |బహ్మ రాత్షస [గహము శమించును.5 

1. అ. హృ. ఉ 5/4144 

2. (1 కూన్యాగారే పిశాచస్య తీ|వం బలిముపాహ చేత్ (ను. ఊఉ 60/38) 

(11) కూన్యాలయే పిశాచాయ పశ్చిమా) చిశమాస్టిరే (అ. హృ. ఉ. 5/28) 

(121) పిశాచానాం బరిశ్శీధుప్ జ్యాకః పలలందధి 

మూబణకం అవణం సర్పి సృభూతోదనయావకమ్ (అ. హృ, ఉ. 5/44) 

3. అం హాం డీ 5/45_47 

4. (1) అం నాం ఉం 5/27 

(11) దహ్మరజోబలిస్సిద్దం యవానాం పూర్ణమూఢకమ్ తోయన్య కుంభః 

పలలం౧ ఇత వస్త్రం, విలేపనమ్ (ఆఅ. హృ ఉ. 5/37) 

ర్, ఆ. హృ, ఊం 5/38.39 
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సామాన్య (గహ నాశక గణము 

వురాణ ఘృతమ్ము లకునము పొంగు సిద్ధార్భకము ( తెల్లావాల్సు వచ, 

స్ట్ మీ (దూర్వా అజలోమీ (శ్వేతదూర్వా, భూత కేశీ (జటామాంసి, జటా 

వటీ (బూరుగ వేరు సర్పగంధ, కాకోన్సి కీరకాకోల్సి శతావరి గుడూచి 

“యస్టా) కర్క_ట శృంగీ, మోహనవర్లిక (ధల్తూరప[త) అర్క మూలము; 

కటు (ఫేంకణము, (సోతోంజనము, మబిశిల్క తాళకము ఇతర రక్షోఘ్న 

నవ్యములు, సింహము, వ్యాాఘము ( పెద్దపులి ఎలుగుబంటుు మార్హాలముు 

గమృగము, అశ్వము, గోవు, శ్వాలి (ఏదు వంది) శల్యక్క గోధా (ఉడుము 

౦ ట్కు నకుల. ఈ జఎతువులయొక్క పురీషము త్వక్, రోమములు, వస 

మూ[తముు రక్తము, పిత్తము నథాదులు ఇవన్నియు [గహ నాశక గణముగా 

ఎండును. 

వీనిని తె లముతో గాన్ని ఘృతముతోగాని పక్యముచేసి పాననస్యాభ్యంగాదుల 

ఎపయోగింపవలెను. గుటికలుగా చేసి అవపీడాంజనాదులక్కు క్వాధచూర్జాదులను 

ఎరిషేక అవ చూర్ణన లేపాదులకు పయోగింపవలయును. ఈ విధమగు (పయో 

౧ములచే అన్ని విధములగు [గహజుష్ట ఉన్మాదములను, అపప్మారములను, 

ఆన్ని మానస వికారములను శ్మీఘముగా శమింపచేయును.] 

1, పురాణ సర్పిర్దశునం హింగు సిద్దార్థరం వచా 

గోలోమీ చాజలోమా చ భూతశేశీ జటా తథా 

కుక్కుటీ సర్పగంధా చ తథా కాణవికాణినే 

బుష్య[ పోక్తా వయస్ట్థా చ శృ్చంగీ మోహన వల్లికా 

అర్క_మూలం |తికటుకం లతా (పోతో జమంజనమ్ 

నైపాలీ హరితాలం చ రకోఘ్నం యే చ కీ ర్తితాః 

సింహ వ్యా_ఘర్ష- మాౌర్హారద్వ్వి పివాబిగవాం తథా 

(Contd... 
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గజా హ్వాది యాగము నస్యాభ్యం జసేకాదులకు,శిరీ షాద్యంజనము, సై ౦ధ 

వాద్యంజనమ్ము ఖరాశ్వావి వరేషతై బము, నస్యాభ్యంజనాదులకు ఆవళ్యకతాను 

సారము (పయూ గించిన (గ్రహములు శముంచును.'! 

ఘ్ళ తములు 

దోష.ోన్య్మాదములందు చెప్పబడిన ఘృతములన్నియు అవశ్ఞాను సారము 

(పయోగింపుచ్చును. 

భూత *వ ఘృతము మహాభాతరావ ఘృతమృు విశేషించి వాగృ్భటునిచే 

భూత [గహ ామకములుగా వివరింపబడినవి.* 

భూత [గహ ఉన్మాదాదిశామక భూపములు 

1. కార్బాసాస్టి మయూరపింఛము బృహత్సీశివనిర్మాల్యమ్యుపిం డీతకము 

జటామాంసి మార్జాల వష్టము ఉముక్క పచ్వ నరకేశముల్కు సర్పనిరో్మకము, 

శా పచ్చల్యకగో ధానాము సష్టన్య నకులస్య చ 

విట్ ర్వ (గోమవసామూత రర్తపి తనఖాదయః 

జాస్మిన్ పరే భిషక్ కుర్యా ల్కలాని చ ఘృతాని చ 

పానాభ్యంజనన స్యేమ తాని యోజ్యాని జానతా 

అవపీదేఒ౦జనే వైవ విదధ్యాద్దుటికీకృతమ్ 

విదధీత పరిషేశకే క్వధితం చూర్చితం తధా 

ఉద్రూలనే శ్రృత్ముపిష్టం (పదేహే చావచారయేత్ 

వషస్వరవికారాంస్తు మానసా నపరాజిత్; 

హన్యాదల్నేన కాలేన స్నేహోదిరపి చ [క్రమాత్ 

(సు. ఉం 60/46_54) 

1. సు. ఉ,. 60/41.44 

2, అ. హృ డీ 5 [19.20 
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గజదంతము, పొంగు మరిచము.వీని చూర్ణములను ధూపము వేసిన స్కంద, 

కి శాచ్క రాక్షస, అసుర ఆవేశ జనిత జ్వరమ్ము ఉన్మాదము శమించును.! 

2, అజరోవములు_ ఎలుగుబంటి రోమములు, శల్యక ఉలూక రోమములు, 

హింగు, వీనిని బఐ_స్త మూ[ తముతో తడిపి ధూపము వేసినవెంటనే బలమైన (గహ 

ములు గూడ వదలిపోవును.? 

(గహజుష్ట ఉన్మాదములందు హితకర మెన అహారవిహారములను సద్వృ త 
లు చా అణాతలే 

ములను ఆనుషించు చుండవలయును. సు[శుత సూ తస్థానమున హితాహితీయ 
యి 

మున చెప్పబడిన ఆహారాది విధుుననుసరింప వలయును] 

అపస్మ్కారము 

స్మృతి అనగా గడచిన అనుభవించిన విషయములను గురించిన జ్ఞానమును 

తిరిగి మససునకు తెచ్చుకొనుట, ఆట్లిస్మృతికి “ఆషో” అనగా నాశనము కలుగుట 

ఆను అరము వచ్చు ఉపసరను చేదృటచే “అపస్యారము” ఆను పద మేర్చుడు 
థి గ 

చున్నది. 

ఆపస్మర్యతే - స్మృతి సజ్యే అ త్యపస్మ్మార 

“స్మృతే రపగమం (పాహురపస్మ్కార ఖిషగ్విధ” 

షే అ హృ* &ః 5/18 

2,  అజర్ష్యచర్మరోమాణి శల్యకోలూకయో _స్తధా హింగుమూూతంచ బ_స్తన్య 

ధూమమస్య (పయోజయేత్ ఏలేన శామ్యతి కషం బలవానపి యో గహః 

(సు.4. 60/40) 

3. హితాహితీయే యచ్చో క్రం నిత్యమేవ సమాచరేత్ (సను.4. 60/56) 
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అను నిర్వచనములచే పూర్వానుభూతవిషయములు  స్మరణకురాక 

స్తంభించి పోవుట [పధాన లక్షణముగా ఈ వ్యాధి యందుండుటచే దీనికి అపస్మా 

రము ఆను పేరు వచ్చినదని తెలియుచున్నది. 

ఈ వ్యాధి ఆధునిక వైద్య శాస్త్రమందలి ఎపిలెప్సీ (Epilepsy) అను 

వ్యాధికి సరిపోలు లక్షణములతో యుండును, Epilepsy (పపంచమంతట సుమారు 

1 శాతం జనులలో వ్యాపించియున్న "ఘోరమగు వ్యాధి. 

నిదానము : 

వి వకృష్ష నిదానము --- ప్రాచిన కాలమున దక పజాపతి యొక్క. 

యజ్ఞ వినాశసందర్భమున అనేక విధములగు భూతములను, అశుచి పదార్థములను 

స్పృశించుటచే అపస్మ్యారము యొక్క ఆది ఉత్పత్తి జరిగినది. 

సన్నికృష్ణ నిదానము : 

ఆహార సంబంధకారణములు --- మలీనముగా నున్నట్టివి, చెడిపోయినవి 

అశుచికర మైనప్వి అహిత మైనవి విరుద్దమైనటువంటివి అగు ఆహారములను 

విషమముగా ఉపమోగించుట. 

విహార సంబంధ కారణములు  శరీరవ ర్తనమును విషమముగా 

ఆచరించుట్క శరీ రక్ళుత్యములను విషమముగా ఆచరించుట, ఇం(దియార్థములను 

శారీరక కర్మలను అధికముగా సేవించుట అనగా ఇం[దియముల యొక్క అతి 

యోగము కర్యల (శారీరక) యొక్క అతి యోగము, విరుద్ధమైన మలినమైన 

విహారములు; వేగములను అలవాటుగా నిరోధించుచుండుట్క రజస్వలగానుంకు 

ప్రీతో సంభోగించుట. 

మానసిక కారణములు రజ స్తమోగుణములచే ఉపహతమైన మన 

స్ఫును కరిగియుండుట్క కామము (కోధముు భయము లోఖభమ్బు మోహము 

కా. (3) 39 
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అరల న్ ఆర బు అచ ఆర ఆగ లి వో అంజ ™—_— "nn న్ ఇ కా ౮ సె గార ము చ్చే 
అలౌంయిి చె న్ా డి ఎస్ట్రగలమ్యు (అ ఇ లల ఆతలోం ఉం లోటే hey సల్ a చం యా ఓ ఆలే ణు అ 

ల ర] 

అధికముగా కలుగుట. 

ఇతర కారణములు --- ఇతరమార్షములను పొందినవియు, విషమములును 

ఆగు బహు దోషములను కరిగియుడుట్క, శరీరము అధికముగా దీణించి 

యుండుట, పంచకర్శ్మం యొక్క ఆఅతియోగ, అయోగ్, మథ్యాయోగములు.1 

1. i) త ఏవం విధానాం పాజభృతాం క్షి పమభినిర్వ 

భ్యాముపహతచేతసాము వ్యా న్రవిషమబహుదో షాణాఎ సమలవికృతో వహి 

తాన్యశుచిన 

జానానాం త స్త) | పయోగమపి చ విషమమాచరతామన్యాశ్చ శరీరచేషా 
ది రు 

గభ్యవహోః జాతాని ఎ షమ్య యే నోపయోగవిదినోపయుం 

మో వ్యాముపహతా చేకసామ_స్పరాత్సన 8 (శేషతమమాయత్తనం హృదయము 
య 

పప్ళత్య పర్యవతిష వై తచేన్రియాయతనాన్సి త|తచావస్థితాః సస్తోయదా 
ప్రి యు టు నే నాన 

హృదయ మిన్టిియ-యతనాని చేరితాః కామ కోధ భయ లోభ మోహ 

హర శోక చినోద్వేగాధిభిర్యూయః నవాసాఒభిపూరయన్తి తదా జన్తుర 
యె ఆలె అడే ఎండో 

పస్యరితి (చని, 8/4) 

విభా్హ బహదోషాణాం అహితా&౬కశుచి భోబినామ్ 

రజ_ఫ్రమోఖభ్యాం విహాతే స పదో షావృశేహృది చి నాకామభయ 
(roe =) 

కోధళోకో ద్వేగాదిథి స్తథా మనస్యభిహలే న్యూకాం అపస్మ్కారః (పవరర్తతే 
r 

(చ-చి. 10/5) 

మ్ధ్యాతి చూగే ౧|దియార్డ కర్మణామతి పవనాతి 

విరుదమలినాహార విహారక్రుపి 
టు fel ఢా" f ul 

బేగని గహ నీలాగామమహిరాశుచిధోజినాసు, ర 

భూతానాం గచ్చతాం చ డజగం౭లతాదు ర 

ద్వేగ (కోధ శోరాఎ ఫీర్చృశపె చేతస్యథిహలే ప-సామపహస్మాలో 
న్న [te | 

6 భిజాయరే నుడ. 
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ఎపిరెప్సీ (Epilepsy) (పధానముగా ఈ [కింది కారణముల వలన 

కలుగవచ్చునని భావింప బడుచున్నది. వంశపారంపర్యత, మ _స్తిష్కము పై (పసవ 

సమయమున దెబ్బతగులుట, తల్పపె అభిఘాతము అర్బుదములు, జన్మజాత 

లోపములు శిరోధమనీ వికృతులు, విషపూరితమైన బొషధ సేవన - కాని ఈ 

కారణములు కొందరిలో మాతమే వ్యాధిని కలిగించ గలుగుతాయి, 

నం|పా_్రి: 
న 

ఎన వివరించబడిన కారణములచే శారీరక మానస దోషములు (పకోపించి 
వాతాది దోషములు సంజ్ఞావాహి (సోతస్సులందు వ్యాపించియ మనోవాహిధ 

మనులను లేక (సోతస్సులను రజోతమోదోషములు ఆశ్రయించి హృదయమును 
పీడించుచు మనస్సునకు వ్యధను కలిగించుచు, బుద్ధిని, సత్వగుణమునుు, నశింప 

చేయుచు అపస్మ్కారమును కలిగించును. మనుజుడు క్ఞానహన్యుడగును. 

పూర్వరూపములు : 

కనుబొమ్మలు ముడుచుకొనియుండుట, సతతము నేతము వికృత ములగుట్క 

శబ్దము వినపడక పోవుట, లాలా శింఘాణక (గట్టి శేష్మ) [సావము, అన్నము 
నందు ఇష్టము లేకపోవుట్క అరుచి, అజీర్ణము హృదయ [గహమృు కుతీయందు 
ఆటోపమ్యు దౌర్బ్చల్యము, అంగమర్థము, మోహము తమోదర్శనము మూర్చ, 

1.) చ. ని. 8/4 

11) ధమనీఖిః |శ్రితాదోషాః హృదయం పీడయ న్లీ హి 

సమ్బీడ్యమానో వ్యధతే మూఢో(భా_నేన చేతసా (చచి. 10/6) 

111) నంజ్ఞావహేమ (సోతః సుదోషవ్యా పేమ మానవః 

రజ_సమః పరీతేమ మూఢో (భాంశేన చేతసా (సు.ఉ. 61/7) 

1౪) ఉన్యాదప[త్పకుపి తెళ్చి త్రదేహగతై ర్మలై ః 

హశే సక్త్వే హృది వ్యా ప్రే సంజ్ఞావాహిమ ఖేన చ (ఆ.హృ.ఉ. 7/2) 
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అధిక.భమ, స్యపష్నమునందు మవము న దనమ్మ్యా దృుధనము (గుచ్చుకొనుట 
టూ ల i 3 శీ 

బాధ మొదలగునవి కలుగును. హ్యాడ వము వ్యాదయ మాన్యత "స్వేదము 

బట్టుబ, థ్యానమగ్నుడ్జై యుందుణ్క ప్రమూవత్వము (అత్యధిక సంజ్ఞానాశము) 
య ల ము 

నిదానాశము స్వప్నమునందు తె లపొనము చేయుట. యూ తమున మద్యము 
04 మా 

తె లము వెడఎట క్రిందపడ బోవుట టకు ముందు తేని రూపములు చూచుట ఈ 

అ లక్షణములు అపస్యారము కలుగుటకు ముందు ఏర్పడు పూర్వరూపములు.]ే 

Epilepsy వ్యాధి వచ్చుటకు ముందు ఆవేగమును సూచించు పూర్వ 

రూ పొవిస్ట (Prodramal phase) మరియ ఆరా (Aura) కలుగును, 

సామాన్య లతణములు 

స్మరణశక్రి బుద్రి, మనస్సు వీని వ్యిభమముచే చే. రత్న చేష్టలతో కూడి 

అంధకారములో మునుగుచున దు కానకూన్యుదగుటి 5పసారమనవఐడును 2 

1 i) త స్యేమాని పూర్వ్యరూపాణి భవ చి తద్యధా (భూవ్వ్యుదాసః సతత మళత్షోరై ర్వై 

రిితముశబ। శవణ౦ లాలాశింఘాణక | ప సవణమననా* వి లషణమరోచ 
లి 5 క్ 00 

విపాకౌ హృదయ్మగహః కుకేరాటోపో దొర్చల్యమంగ మరో మోహన 

మసోదర్శనం మూర్చా(_భమళ్చాఖీక్షం చ స్వప్న మదన ర్రనపీడన వేవధు 

వ్యధనపతనాదీన్యపస్మార పూర్వ రూపాణి భవ వభ, తతో ౬న _న్రరమవస్మా 

రాథినిర్వ్య త్తి రేవ (చని. 8.6) 

మశ గో [| ఈడో లాడి అల, అట, ~- ii) సంజావహ్హామ (సోతః సు దోషవ్వా ఏమ మాసవః 
లః ది 

రజ_స్థమః పరీరేనము మూలో (థాంలేన చేరసా;ః (సు.ఉ. 61.7) 

శ్ర ఇల్ల 

tii) అ, హృ. ఉ. 7/68 
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అపస్మారము ఆవేగాత్యకముగా రలుగుము.డును, ఈ ఆవేగమఐ దోష 

పగాన్కె 10 రోజులకొ వ మాముగాన్సి మానమున' 

కొతమారుగాని లక. అంతకన్న తక్కువ వ్యవధిలోగాని ఆచేసపరముల వంటి 

అన్యా శ . ణు జీ ఇం” తి అటో ళా ల లట, ర గ ఎగములు ధమనుల ద్వార్యా దోషములు పృాదయమును చేరి క్రమముగా 

సంచితిమగుట చే పసు వ్యామలత చెందుటవలన ముందు చెప్పబడిన పూర్వ 
లాప్ gn] Pe రూపములతొ |పారంభమె ఆవేగము కలుగును. 

(on 

వేగము కలగ శోవుటకు కొద్దికాలమునలు ముందు ఠతవమన్సుచే వశుడగుచు 

లేనటువంటి రూపములను చూచుచు (ఛాస్త చిత్తుడె మోహయు కు డె తెలివి 
pane) బి a 

తప్పి కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకొనుచు |క్రిందపడును. ఆ సమయమున కను 

బొమ్మలను కన్నులను వికృతమూగా కదలించుచుండును. కన్నులు వ(క్రముగా' 

తిరిగి దంతములు నొక్కుకొని పోయి కొరకుచు నోటనుండి నురుగుతో దూడిన 

జొల్లును కార్చును. ఒకప్పుడు కండు విడిపోవును. 
య Cc? 

దోషవేగము శిమంచినంతనే నిదురనుండి మేల్కొనిన వానివ3 తిరిగి 

తెలివిని పొంది దుధ్యాపకారముగా యుండును.” 

జ wm) 

1, పష షెద్వాద్యావళా పోదా * మానానా? రుపితామలా;ః అవసొంరాయ రర ని 
టు వ Cu) 

వ్ ట్ త wy ల 

వేగం రించిదఢా వరమ్ (చచి, 10/13) 
i 

మ i) పశతంప గి టాపసొలి 'పవితి ఏ పసుకల్న్వాపి జిపోకతీ[ ఘా ః సవలాలక - 
శాలి 1 LC oo ఆ ము ఆ ae) 

యు నో ల లో 

హద దొ చ వికిపకాదో షవెగే చ విహతే సు_ప్రవత్ (పతిబుధ్యతే 

(చ.చి. 10/8) 
రగ జ న్ "din 9 గ్నూ ద్ర nf a Tr TD pam 
వ hae sf ee ౫ శ్ర ప్రల ఆటల చం౦తోౌ ద భఖాొదడా 

జా న శం 

వమవాసశనం నివృవాతః పలల తీరా అశ్చికౌలాంకరంచాపి పునః 

సంత్తాంలభఖేత్ సః (సుంట. 61/9. 10) 
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(పలాపమ్ము కూజనము, క్లేశము ఈ లక్షణములును సామాన్యముగా 

నుండును] 

అపస్మార భేదములు 

ఆఅపస్మారము నాలుగు విధములుగా నుండును. అవి: 1) వాతజ అవ 

స్మారము 2) పిళ్తజ అపస్మారము 3) శేష్యజ అపస్మారము* 4. సన్ని 

పాతజ అపసారము. 

అపసారము దోషజమా కాదా? 

అపస్మారము అకస్మాత్తుగా కారణములు కనింపరయే వచ్చుటవలన, 

ఏమియు చికిత్స చేయకున్నను స్వయముగనే వేగశమనము జరుగుట్క చికిత్స 

చేయుచున్నను మరల మరల కలుగు చుండుట-. ఈ రారణములచే దోష (పకోప 

జన్యము కాదని కొందరు చెప్పుచున్నారు.? 

ను శుతుడు వారీ మఠము నరి అయినది వొదని చెప్పుచు ఈ [కింది 

వివరణమును ఇచ్చెను. 

వాతాది దోషములు (క్రమముగా సంచయమందుట చేతనే ఎవస్మార వ్యాధి 

కలుగుచున్నది. వాతావి దోషముల స్టిమలు ఒక్కొక్కప్పుడు కణ తణమునకు 

మాచుచుండును. అట్టి సమయములందు అవి స్వాభావికముగనే [పకోపము తగ్గు 

టే చికిత్స చేయకనే వ్యాధిశమించు చుండును. అంతమాగతముచేత దోషజన్యము 

కాదనుట సమంజసముకాదు. దోష చేనములను అందరు శాస్ర్రరారులు వర్తించు 

టచే దోషజమని నిరూపిళమగు చున్నది. 

లను. 

1, (పలాపః కూజనం సళ (పల్యేకం తు ఫవెవివా (a4. 61/16) 

2. ఏ) పృధగ్గో షఃస్సమ సైశ్చ వత్యతే స చతుర్విధః (చచి. 10/8) 

ii) సు. ఉ. 61/10 
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వర్షము పడుచున్నను భూమియందున్న నీజములు వాని స్వకాల మునకు 

మాతమే అంకురించు విధముగా దోషములు (పకో పించి యున్నను వ్యాధి 

స్వభావములచే కాలాను సారముగా మాతమే ఉక్పన్నమగును. చేహమున:దు 

న్వణ 
కాలములోనే వాని సాారావిక దూషణ స్వభావముచే అనేక వ్యాధుల నుత్సన్నము 

ఎల్లప్పుడూ ఉండు దోషములు ఏచె నా కారణములదే వృది చెందినపుడు వ గా ల థె 

చేయును. ఈ రారణములచే అపస్మారము దోషజమేనని నిరూపింపబడినది.! 

అందుచే ఉనాదమునక్కు దోషానుసారముగా మా(తమే భేదములు వివ 

రింపబడినఏ. అయినప్పటికిని చరకుడు ఆగన్తు లఅక్ష్షణముల కారణముల అను 

బంధమును పేర్కాసను.2' 

భేదానుసార అపస్మార' విశేష లక్షణములు 

వాతజ అపన్మార లక్షణములు : 

మాటిమాటికి తరచు అపస్మార ఆవగములు రలుగుచుండుట్క పంట 

వెంటనే తెలివి వచ్చుచుండుట్క న్యేతములు పిండారారముగా ఉబికి యుండుట, 

బిగ్గరగా ఏడ్చుద, నోటినుండి నురుగు అధికముగా వచ్చుద్క, రంఠమ 

శిరస్సు వంకరగా నుందట్క అంగుళురు విషమముగా వంచబడియుండుట్క హ స 
మా! 

1. (క మొోపయోగాద్ షాజాం తణరతొ్య రిల చ అగామూాసు శ పయాప్యాచ్చొ 
చు వట గి యు టీ 

సతునిర్వర్యాల బుమై ౩ వరత్యప యరాదేవేమామౌ నీజాని కొనిచిల్ శరది వుం మా ల్ని (అ 

(పతిరోహంతి కధా వ్యాధిసముచ్చువః స్థాయినః 'కేచిదల్చేన ' కాలేనాఖి 

[పవల్రితాః దర్శాయుఎతి వికారాంసు విశ్వరూపానిి సర్షతః అపస్మారో థి ఖై 
యు గై 

మహావ్యాధి సస్మావోషజ ఏవ తు (ను.& 61/19_21) గ్ 

2. రేషామాగపురనుబన్లో భవత్యేవకదాచిల్ (ఇని. 8/9) 
అంటా థి 
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అరుణముగన్వుపడుషముగను శ్యావపర్హములో ఉండును. ఆవ్యవస్థితముగ చంచల 

ముగా పరుషముగా రూక్షముగా నుండు రూపములను చూచుచుండుట వాతవర్ణ 

కాహారాదులచే అనుపశయమును వాతశామకములచే ఉపశయమును పొందుట; 

కంపము, తొడలు ఆదరుట్క దంఠతములను కొరకుచుండుట, శ్వాసతీ వముగా 

విడుచుట, హృదయమునందు తోద్క స్మృతి రప్పుటకు ముందు నల్లని వికృతా 

కారము మీదకు పరుగెత్తుకొని వచ్చినట్లు భావన కలుగుట. 

పిత్తజ అపస్మార లతణములు 

తరచు అపస్మార వేగములు కలుగుచుండుట ఇంట వెంటనే తెలిపి వచ్చు 

చుండుట, కంఠమునందు కూజనము భూమిని కొట్టుచుండుట; నఖములు నేత 

ములు, ముఖము చర్మము__ఇవి హరిత హోారిద తామ వర్తములలో నుండుట 

రక్తముతో రూడిన ఉగ,ఛఫయానక మండు మన్న (కోధిత రూపములను చూచుట; 

పి_త్రరారక ఆహారాదులచే అనుపషశయము, పి త్తశామకములచే ఉపశయము 

1. ఏ త్యతేదమపస్యార వశే విజ్ఞానం భవతి తద్యధా- అభిక్టమపసాార గం క్షే 
టా ఖా ళు లాటి 

క్షణే సాజాం (పతిలభభమానముత్వ్పిక్టుతాతమసామ్నావిలప స ముద్యమ నం 
= ఆ a అట nr.) 

ఫేనమతీవార్యాత గీవమావిర్జశిరస్క-౦ విషయవఎనతాంగురిర మనవసితస సి 

పాణిపాద మరుణపరుషశ్యావనఖ నయన వదన వ రన పష 

రర 

రూషిరూష పదర్శినం పాతలానువశమం విపరీ శయం వారేసపనె్మర స్తం 

విద్యాత్ (చని. 8/8-1) 

11y కంపతే (ప్రదోద్దన్తాణఫనోద్దామీ శ్వసిత్యపి పరుషారణర్చష్టానిపళ్య 

(దూవాణి చానిలాతీ (చచి, 10/9) 

ili) వేపమానో దశేద్దతా౯ శ్ర షసకా "సనం వమన, యో యోబు బూయోది షర్శ్భోతం 

సత్వం కృష్ణం మామనుధావతి తతో మేచిత్తనాత్ స్వాత్ సోఒపసా్యాణిరో ౬ 
అనాలో 

నిలాగ్మరః (సు,.ఉ. 61/11) 
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కలుగుట పీకవర్హముతో కూడిన ఫేనము నోటినుండి వచ్చుట; తృష్ష అధికముగా 

కలుగుచుండుట, శరీరము ఉస్తముగా నుండుట్క  వ్వదమధికముగా నుండుట 

మూర్భనొందుబ్క పీతవర్లపు వికృతారారము మీదకు షరుగెత్తుకొని వచ్చినట్లు 
స్మృతితప్పుటకు ముందు ధావనకలుగుట ఈ లక్షణము పిత్తజాప స్మారమునందు 

కలుగును. ] 

శ్రేష్కజ అపస్మార లక్షణములు? 

ఆలస్యముగా అపస్మార ఆవేగములు కలుగుట ఆవేగము కలిగిన తరువాత 

చిరకాలమునకు తెలివి వచ్చుట్క భూమిపై పడినవుడు అధికముగా వికృతిచేష్టలు 

చేయకుండుట జొల్లు కారుచుండుట; నఖములు, నేత్రములు, ముఖము చర్మము-- 

ఇవి తెల్లగానుండుట, సే్యేతముగ్క గురువుగ, స్నిగ్ధముగనుండు రూపములను 

1. పే అఖీక్టమపస్కరన్హం కదే కదే సంజ్ఞాం పతిలభమానమవకూజ_న్ర మాస్ఫా 

లయ_న్హం చ భూమిం హరిత వోరి దతాామనఖనయనవదనత్వచం రుధిరో 

&తోగభై రవ [పదీ _ప్పరుషితరూపదర్శినం పిత్తలానుపశయం విపరీతోస 

శయంపి తేనాపస్మరో నం విదాగిత్ (చని. 8/8. చ 
అక నాన ర్చి 

ఇ 5 8 Car On, hae, wens 
ii) బత ఎనాంగవై 9షః ఎరాస్ఫృ|గూజదంషణకి 

సతృషోషానలవ్యా ఫీలోకదర్శీ చ తి సెళః (చ.చి. 10/16; 
9 © జడ చుం ఆటో 

11) తృట్ తావపస్వేవమూర్చారో భున్వన్నంగాని విహ్వాలః యో (బూయాద్,; 

రతం సర్వా పీతం మామనుధావతి తలోయేచి తనాశః “స్యాత్ సపి”' 
శై అణాల అమే నో “= 

భదఉచ్యులే (సు,ఊం 6/12! 

2 i) చిరాడపస్మవ నం చిరాచు నంస్షైం (పతిలాభమానం పత న్రమనతివిక్ళగు 

చేషం లాలాముక్వుమ నం ఘల్ల నఖనయనవదనక్వచంశుల్ల గురుస్నిగరూవను 
లు అలానే ౧ య (a) 

చశ్వినం నేష్యలానుపశయం విపరీ తో పళశయంసే ష్మృణాఒపస్యారితం 

ని స్ట్. ళ్ = 

(Contd ఎం 
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చూచుట కవవర్ధ కొహారాదులచే అనువశయముు రఫ శళామకములచే ఉపశయము 

కలుగుట్క శ్వేతఫేనము ముఖమునుండి వచ్చుట్క శరీరము శీతలముగా గురు 

వుగా ఉండుట్క శరీరము గగుర్చ్పొడుచుట్క హృాల్లాసము, నిద అధికముగా 

నుండుట్క [కిందపడగానే కఫమును వాంతి చేసికొనుట స్మృతి తప్పుటకముందు 

'శ్వేతవర్షపు వికృతాకారపు జంతువు వంటి మీదకు పరుగెత్తుకొని వచ్చినట్లు 

భావన కల్లుట- ఇవి శ్రష్మజఎత అపస్కారమునఏదు కలుగు లక్షణములు. 

సన్నిపాతజ అప ర లషేణములు 

వేర్వేరుగా చెప్పబడిన మూడు దొషముల అలషిణములు కలన కనిపించి 

నపుడు సన్నిపాతజ అపస్మారమని (గహింపవంయును 1, ఇధి అసాధ్యముగా 

నుంచును, 

Epilespy (ఎపి రష్బ్రీ భేదములు : 

పిరెప్సీ (పధానముగా రెండువిధములుగా నుండును. 1. US (1౯౦౦21) 

ఆంశిరఠ ఆకేపకములు కలుగును. 

ము ౧5 గాక sara Tian Bnilrnavtaes వి vy వాచ PAR జనరరై థై ఎపి రెబ్బ (Ceneralised Epilepsy) శ్రి మస్తిష్క 

వికృతి కడాగుటచే ఈ “పేరు వచ్చినది. నురియొర విభాగము మూడి విధములుగా 

= * జ్య +. ఖా కె. జలము గ్ | 

ii) నుర ఇనా జవ రౌీ&ః నీర్ క ౯. చుస స్శ ఎరొని 
ne) ౯ సా వ్ (aa) 

రూపాణి శ్రైష్మిక్ ముచ్యురే చిరా (చ చి. 11) 

tii) శీతహృల్లాసని[దారః వక౯ భూమౌ వేమా రట యా [బూయాద్వి 

Co Ye Cn Game స ఇ చే " ల్ స షె ఖ్ ఇగో లో క 

కృతం స తం మర్ష్మం మాసుసుథాఎతి వరా ముది తనాశళ సాత్ 
ఆవి భి నా ఛి 

సోఎపసా్యారః కఫాత కః (గంటి, 61.14.15) 

అన అద లా ము యా. న్ మాన్ “ స a 

1. సర్వరతే సమసి స్తు లింగి ఇయు బేషజః అవసర నే 
ఉహ టి 

న్యా చాసాధ్యోయః ఉణస్యానవశ్చాయ:ః (చచి. 10.13) 
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నుండును. అవి 1) (గాఎడ్ మార్ (Grandmal) 2) సపెటిబ్ మార్ (Petit- 

Mal) 3) ఫోకల్ సె జమ (Focal seizares). 

రో గనిర్హ్ణయమురో గి చరి తనుబట్టి రోగ నిర్ణయము సాధారణముగా 

చేయవచ్చును. ఆ వేగమునందు రోగిని గమనించిన రోగనిర్రయము మరింత 

సులభతరమగును. ఎంకో ఎన్ సెఫతో Amo (El:crroencepholo graphy) 

లేటరల్ స్క_ర్ రేకియో _గఫ (Lateral skull Radiography) సి.టి.స్కా_న్ 

(C. T. Scan) మొదలగు పరీతలు చేయించుట, వ్యాధి త్మీవతను కారణమును 

తెలిసికొనుటకు సహకరించును. 

నాధ్యా౬సనాధ్యత 

సన్నిపాతజ అపస్మారముళు &ణించియున్న రో గికికరిగిన అపస్మారము, 

చిరికాలమునుండి అసు వదర్తించియున్న అపనస్మారములు (Statues ౪0016. 

pticas) అసాధ్యములుగా నుండును.! 

ఈ [కింది లక్షణములు కలిగియున్న అపస్మారములు అసా ధ్యములుగా 

నుండును- అధికముగా అనేక విధములుగా వణకుచుండుట్క డణించియండుట్క 

కనుచౌమలు వికారముగా కచలించుచుండుఏ, నే|తముబు వికారముగా తిష 

చుండుట. ఇవి అనాధ్య అత్ణములు.? 

అపస్మార చికీత్స 

అపస్కార రోగికి పొరింభమునందు వాతాచి దోషములచే ఆవరించబడి 

యుండు బుద్ది, మనస్సు హృదయము (సొతస్సులు--షఇ ఏ శుద్దమ గుటకు మనస్సు 

1. సెన్హ్వరేతై స్పమసై స్తు రింగై & ప్టేయస్తిదోషజః అపస్మారస్సచా ౬సాధ్య; 

యః ణసో౭నవశ్చయ;ః (చచి. 10.12) 

0 (పతీన్ఫుర స్తం సుబఐబహుళః చీణం౦ (పచరిత భనుమ్ నేతాభ్యాం చ 

వికుర్వాణం అపస్క్మారో ఏనాశయేత్ (మాని, 21.) 
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సం; పదోధనము అగుట తీక్షముగానుంతు వనునాచి రోర్మలచే  చికిత్సింప 

వలయును, 

దోషానుసారము తీళ్హమగు శోధనముంను చేయవలసి యుండును. [పాయి 

కముగా వాతడాపస్యారములందు వస్తి కర్మలచేతను, ప్తజ అపస్మారములందు 

విరేచనముల చేతను శ్రేష్మజాపస్మారములందు వనునముల చేతను ఉవచరింప 

వలయును. 

సామాన్యముగా తీళ్ష మైన ఊర్భ్య్వాథః శోథనములు చేయించి శిరోవిరేచన 
లం 

మును చేయించవలయునసు. 

జల టో లాం. నో ఇల్ ఇ జల ఆలో గ ~”, అ" జా /| 

దాగుగా శోధసములు చేయించిన తదుషరి 'ఎ_యాది సంసర్హినాదులను విధ్యు 

కౌ నుసారము ఆచరి: 
pre) 

వలయును. 

ంపచేస్ సేద దీర్చి సంళటున యోగములను (పయోగింప 

1, స) శై రావృతానాం హృత్యతో మనకాం సంపబోధనం ర వొధిషు 
a | 

శ నాది Nh Wm ag = Shy కుర్యాత్క-ర్మఖిర్వమన దిథిః వాతిరం పభూయి ౫8 ల వాయో 
a 

విరేచనె ౩ ఇ షి,రం వమన[పామైరషస్యారముపొచ శేత 
టా య ఈ షు న్ 

(చ, చి, ౮/14. 15) 

ఫి గం 61.27 iii) అంబా అట్ అ 7.15 ‘Dy 

2, తీక్షేరుభయతో ధాగె ౩ ఏరగ్చారి విళోధథ యేం (1.3. 61.26) 
ca యెలా 
చం 

అపస్మార విమోశ్వాం యోగాన్బ శ నాతి చ్చ (చం చె 10. 16) 

11) అ,హృ.ఉ, 7.17 

4 అధిక కియాభిప్పిద్ధ విక; చ్యాదయే న సురులు ధ్యా 

$$ టె భావం స్య షో ర ష్ ఇ ర డా న త ఈ వా ల 
(స్ తాంసి చాపి శువ్వ, తత నే హాం స విందతి (చంపి, 10.3షూ 
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అవశ్ళార రోగికి ఆ వేనసమయమునంమ సంజ్ఞా పబోధమును కలిగించు 

టకె ఉన్నాన చికిత్సయందు చెన్పబకిస సంజ్ఞా[వటోధ చికిత్సలు చేయించవల 
a (a 

యును, ధూ ::సుళకు (పధమన నస్యముల్పు అంజనములు మొదలగు కియలచే 

జర బని ల అర్య న | చా త నర . 
(సోతస్సులు :ఎద్దము వై హృదయము (పబుద్ధయు యధాస్టితిగ తెలివి లును 

ఉన్నావమునందు చెప్పబడినట్లు సిరావ్యధనము ఇతర కర్మలు అవస్తాను 

సారము చేయించవలయును. 

ఆ పస్మారములందు ఆగంతుక కారణములగు భూతావేళాది కారణములు 

అనుబంధములుగానుండి వాతాది దోష లక్షణములకన్న భూత సంబంధ ఆగంతు 

లక్షణములు అధికముగా ఉన్నచో ఆగంతు ఉన్మాదమునందు చెప్పబడిన చికిత్స 

లను రు[దహపూజ అతని గణములపూజ మంగళకరవస్తుధార ణ అవస్టానుసారము 

చేయవలయును .' 

శారీర మానన దోషములన్నియు ఒకే సమయమున (పకోపించుటచే 

జనించిన వ్యాధి అగుటచేతనుు మహామర్మము అగు హృదయము నా(శ్రయించి 

యండుటవలనను అవస్మారము మిగుల రష్టసాధ్యముగా నుండును, 

అపస్మారమును సరియగు చికిత్స చేయర ఉపేకించినచో చిరకాలము 

1. i) యస్యా౭నుబన్దస్త్వాగస్తుః దో షరింగాధికారృృతిః 

దృశ్యతే తస్య కార్యం స్యాత్ ఆగన్తూన్యాదఖేషజమ్ (చచి. 10.53) 

ii) పూజాం రు[దన్య కురీ కత తద్గణానాం చ నిత్యశః (సు.ఉ. 61-26) 

iii) సిరాం౧ విధ్యేదధ(పాప్తాం మంగల్యాని చ ధారయేత్ (సు.ఉ. 61.42) 

2 సమం। కుఛెరపస్మాలో దో షెశ్ళారీరమౌన సై 8 యజ్జాయలే యత శ పష 

మహామర్మ సమా(శ్రయః (అ.హృఉ. 7.36) 
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గడచిన రూథమూలయు మిక్కిలి రష్టసా ధ్యసుగును_ ఈ స్థితులయందు అపస్మార 

సులను రసాయన చికిత్సలచే ఉపచరింపవలయును.] 

అపస్మార రోగులను ఉన్యాదరోగులన్కు జలము అగ్ని, వృక్షములు, 

పర్వతములు, ఎత్తైన హర్మ్య్యములుు విషముమైన స్థానములు, హానిని కలిగించు 

యం (తాదులుఉన్న (వదేశమ లకు పోనీయక కాపాడుచుండవలయును. ఈ (పదేశ 

ముల చెంతకు వెళ్ళినపుడు ఆవేగము వచ్చినచో వెంటనే (పాణమునకు హాని 

కలుగు అవకాశముండున్కు కనుక (పాణరతణ వై ముందు జాగర్తగా వాని 

సమీపములకు పోనివ్వక నిరో ధించవలయును ,2 

అపస్మార రోగమున మనోవికారము నివర్తించిన తదుపరి రోగితో 

అళడు పూర్వము నిందనీయమైన వికృతమైన కృక్యములు చేసిన విషయములు 

చెప్పరాదు. అతనికి ఎల్లప్పుడును |పియముగ ఉండునవియు మనోహరములగు 

నవియు అగు విషయములను చెప్పుచు మనన్సునకు ఉత్సాహమును కలిగించు 

చుండవలయును ఎ 

శ్ దుశ్చికితో హ్యపస్యారళ్చిరకారీ కృతాస్పర।ః 

ఠస్మా.దసాయనై రేనం [పాయశః సముపాచరేత్ (చ.చి. 10. 65) 

2. 1) జలాగ్ని[దిమశె లేభ్యో విషమేభ్యశ్చ తం సదా 

రకేదున్మాదిసం చైవ సద్యః |పాజహరాహిశే (చ.చి. 10.66) 

ii) అ.హృ.ఉ. 7.36 

3 ముక్తం మనో వికొరేణ త్వమిత్తం కృతవానితి 

న|బూయాద్విషయెరి షః కి షం చేతో ఒస్య బృంహయేత్ 
a. ద ఇక ఫి, 

(అ.హృఉ. 7.37) 
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అపస్మారహరములగు జె కొషద యోగములు 

ఉనాషదమున చెప్పబడిన ఘృళములను ఇతర యోగములను ఆవస్థాను 
సారము ఉమ మోగింపనచ్చును. పురాణఘృతము విశేషించి (శేష్ట అపస్కార 

హారము. 

ఈ [కింది యోగములు [పత్యే కముగా అపస్మారమున కై చెప్పబడినవి. 

దోషాదులను అవస్థాదులను గమనించి వీనిలో తగిన బౌషధములను (పయోగించ 
వలయును, 

ఘృత యోగములు 

పంచ గవ్యఘృతము. అపస్మార్హ జ్వరములను శమింపచేయును.' (చరక) 

మహాపంచగవ్య ఘృతము. అపస్మార్య ఉన్నాద్క విషమజ్యర, అలక్ష్మీ 
మొదలగు వ్యాధులను శమింపచేయును. (చరక) 

ద్రాహ్మీఘృతము (చరక, వంధవాది ఘృతము (చరక), జీవనియ 
ఘృతము లేక యమక స్నేజా కాము (చరర్శు సిద్ధారక ఘృతము (సుశుత), 
కూమ్మాండఘృతము (వాగ్భట) 

ఇతర యోగములు 

1, తిలతై లము ర్ (గాం లసున స్వరసము ర (గాం కలిపి రోజుకు రెండు 

మారులు ఇవ్వవలయును. 

2. శతావరి స్వరసము కీరముతో కలిపి (తాగించవలయును. 

3+. (వాహ్మీస్వరసము 15 మీ.లీ, తేనెతో కలిపి ఇవ్వవలయును. (ఖై.ర 
లేక పాలతో ఇవ్యవల యును (ఛె..ర) 

4. (తిదోషజ అపస్మారమునందు పె మూడింటిని కలిపి యివ్వ వలయును, 
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3. వచా చూర్ణము 1/4-1/2 (గా, లేనెతో సేవించుచు దుగ్గాహారము 

తీసుకొనుచున్న చిరకాలానుబంధిత ఘోర అపన్మారములు గూడా 

శమించును. (భై+ర) 

5, కాశ్య విదార్కి ఇత్సు పశ వీని క్వాధళ్ళక శరము పానము చేయించిన 

ఆపస్మారము శమించును. (వాగృటు 

7 యస్టమధుచూర్హము 5 (గాం "ఛ్వేతకూష్మాండ రసముతో పొనముచేయించిన 

అపస్మారము శమించును. (వంగ సేన) 

8. కష్ట స్వరసమును మధుతో సేవింప చేయవలయును. (చచి. 15) 

9. కల్యాణ చూర్ణము (భాప) అపస్మార ఉన్మాదములను శమింపచేయును. 
ణు కణ 

మోతాదు 1 |గా. 

10. సర్పగంధా చూర్తము 1 గా. ౨తసింఛూరము 200 మి.[గా- దుగ్గము లేక 
ణ్ © 

జలముతో రోజుకు రెండుమారులు సేవించిన ఉన్మాదము అపస్మారము, 

అపతం[| తఠము, అని ద శమించును. 

11. ఉరితీయ బడిన తాడును కాల్చి భన్మము చేసి జలముతో పానము చేయిం 

చిన అపస్మారము శముంచును. (ఇ ఎర్ర 

12, సర్బగ౦ధా చూర్ణము i గా. జహార మొవారా fs 
pS PF y ళో రా tf స! ్ట {3 

సత్వము 200 మఖగా* చెప్పున కలిపి రోజా పుష్పావ లే హ్యముతో 

రోజుకు రెండు మారులు సేవించిన అవస్మ్యారము, నిదానాశము శమించి 

మ_స్తెష్కమునకు బలము కలుగును. (రత సార. ద్వితీయ) 

13. సద్యః పసూత ఛాగ నాభి నాళమును [దవమును పిండి కాంజికముతో 

పక్వము చేసి భకించిన అపస్యారము శమంచును. (ఛె .6) 

గసౌషధములు 3-- 

1. రససింధూరము 100.200 మింగా శేనెతో కలిపి-శంఖపుష్పి వచ్వ 

(దాహ్మీ, కుష్ట, ఏలా_వీని కౌష్టధముతో ఇవ్వవఅయును , 
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ల భూత భె రవరసము_ముఖ్య [దవ్యములు రససింధూర, అ|భక్క లోహ 

తాళక్క మణిశిల 100 మి.[గా* తేనెతో ఇచ్చిన ఉన్మాద, అపస్మార్శ అని 

(దాది వ్యాధులను శమింప చేయును. 

వాఠకులా_న్తక రసము (భై -ర)_ముఖ్యి (దవ్యములు _ కస్తూరి మణిశిల్క 

ఖజ్జలి. 100 మి. [గాం రోజుకు రెండులేక మూడు మారులు ఇచ్చిన ఎంతటి 

ఘోరమైన అపస్మారముల నై నను శమింప చేయును, బుద్ది [భంశము, 

మూర్చ, కంపమ్కు ఆకేపకములను శమింపచేసి ని|దను కలిగించును. 

అ(భక భస్మము 50 మి.[గా కరిపిన అపస్మారములలో అధిక గుణ 

కారిగా నుండును. 

ఇంద (బహ్మవటి (ఛె..ర) చండ భై రవరనము (ఇై-రు. ఉన్మాద గజ 

కేసరీరసము (యో.ర)ు అమరసుందరీ వటి (నిర), ఈ బౌషధములు 

ఆవగ్థాను సారము అపస్మ్కారమున ఉపయోగింప వలయును, 

స్మృతి సాగర రనము (యో.ర్ర) ఖజ్జరి, హరితాళ, మణిశిల్య తామ 

భస్మము (పధాన [దవ్యములు. ఇది వాఠఘ్నము, ఆకేప శామకము, అప 

సా్మారములలో (ప్రధానముగా వాత కఫజనిత ఆపస్మారములలో మంచి 

గుణకారిగా నుండును. మాత 50 మి [గా-100 మి.[గా తగిన ఆనుపాన 

ముతో. 

ఇతర జొషధములు :_ 

భార్హ్యాది సురా లేక వరాహనురా (సు.ఉ 61) 
గ్ 

15-30మి.లీ ఉన్మాద అపస్మారగహవాధా శామకము, 

రా (3) 40 
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బాహ్య (పయోగాదులు 

అభ్యంగ యోగములు :- 

1, సర్షప తైలము దబ_స్తమూతముతో పక్యము చేసి అభ్యంగనము చేసి 

గోశకృత్లో ఉద్వర్తనము చేసికొని గోమూతముతో స్నానము చేయవల 
యును =] 

2. అపేఠ రాక్షపి (తులస్సి, కుష్టమ్వు వన, కచోరముళు గోమూ[తముతో 

నూరి ఉద్య ర్తనము చేయించి గోమూ(తముతో స్నానము చేయించ వల 

యును, 

3. జలౌత శకృత్ : దగ్గముచేయబడిన ఏ _స్తరోమములు, ఖరాస్ట్రి హస్తి 

నఖముల్కు గో పృచ్చరోమములు-వీనిలో చదేనితోనై నను ఉద్వ ర్తనము 

చేయించ పలయును.! 

4. పిప్పలి సైంధవలవణము, శిగ్కు హింగు, హిఎగుప త్రి కాకోల్సి సర్షప 

ములు, కాకనాస్క కై డర్య్ర చస్టన, కుక్కయొక్క. మెడయందలి అస్టులు, 
నఖములు, పర్ముకలు బస్త మూ[ఠతముతో వీనిని పుష్యమీ నత, తమున 

1, అభ్యంగస్సార్షషం తైలం బి స్తమూ|శే చతుర్లుణే 

సిద్దం స్యాదోశకృన్యూతె 9 స్నానోత్సాదసమేవ చ (చచి. 10/32) 

2, అపేఠ రాత్షసీకష్ణపూ తనా కేశిచోరకై ; 

ఉత్సాదనం మూ తషిషైర్యూతె 9 రేవావసేచనమ్ (చ.చి. 10/39) 

3. జలౌకశ్ళకృతాతద్వద్ధగ్గర్వా బ_స్తలోమభిః 

ఖరాస్ట్రి భర్థ స్తినఖై స్తథా గోపుచ్భాలోమథిః (చచి. 10/40) 
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మర్దించి (పదేహము చేయించినను ధూపము వేసినను అపస్యార్శము 

నివర్తించును. 1 

కటఖీ తై లము (చరత శిగువాదితై లము (సుశ్రుత) గోధాదితై లము 

(సుశుత), పలంకషాది తైలము (చరక) వీనిలో దేనితో నైనను అభ్యం 

గనము చేయించ వచ్చును. 

వీనిలో గోధా తైలము పానమునకు గూడా ఉపయోగింప వచ్చును. 

(సు.ఉ. 61/25) 

పలంకషాది తె లమునకు చెప్పబడిన (ద్రవ్యములు మాపమునకు (పలేపము 

నకు గూడా ఉపయోగింవదగును. (చచి. 10/34.36) 

ధూపనములు :. 

క్షే, పుష్వమీ నక్షతమున కుక్కపి_త్తమును [గహించి చేతితో కలిపి ధూప 

మును వేసిన అపస్మారము నివర్తించును. (చచి 10/50) 

నకులమ్కు ఉలూకము (గుడ్రగూబ) మార్జాలము, గద్ద, తేలు మొదలగు 

కీబములు పాము కాకి.వీని ముక్కులు, లేకరెక్కలు, పురీషము 

[గ్రహించి అపస్మార రోగికి ధూపము వేయవలయును,2 

2.3 

పిప్నలీం లవణం శి గుం పొంగు పొంగు శివాటికాం 

కాకోలీం సరపాన్ కాకనాసాం కె డర్యచననే, శునకస్క_నాసి చ 
త్న en ta) ఇథి 

ఖరాస్పర్ముకాంశ్చేతి వేషయేత్ బ స్పమూ! తేణ పుష్వర్కే. [పదేహః 

స్యాత్సధూపనః (చచి, 10 [37.38) 

నకులోలూకమార్డారగ్భ[ధకీ టాహికాకజై ౪ 

తుఖః పక ౩ పురీ షెశ్చ ధూపనం కారయేద్భిషక్ (చ.చ. 10/51) 

ii) ఆ.హృ.ఉ. 7/33 
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నన్య అంజనాదులు :- 

1. కపిల వర్ణ్గముగల గోమూూతముతోనై నన్కు పిత్రములోనై నన్కు కుక్క, 

నక్క, పిల్లి సింహము-వీనిలో వేటి మూతముతోనై నన్కు పిత్తముతో 

నైనను అపస్మార రోగికి నస్యము చేయించుట హితకరముగా నుండును. 

2, a) భారంగీ వచా నౌగదంతీ b) "శ్వేతావిషాజికా c) జ్యోతిష్మతి, 

నాగదంతీ.వీనిలో దేనినైనను గోమూతములో నూరి నన్యము చేయించ 

వలయును.* 

3, వధమన నస్యము.పిషృలీ, వృశ్చికాల్కీ కుష్టు లవణములు భారంగీ-- 

వీని చూర్ణములతో (ప్రధమన నస్యము చేయించ వలయును. 

4. అగస్త్య ప/తములు మరిచము గోమూ(తములో నూరి నన్యము చేయించ 

వలయును. (హరీత సంహిత) 

5... (తిఫలాది తైలము (చ.చితో నన్యము చేయించిన అవస్మ్కారము శమిం 

చును. 

1. ఫే కపిలానాం గవాం మూతం (పిత్తం) నావనం పరమం హితం 

శ్వసృగాలవిడాలానాం సింహాదీనాం చ శస్యతే (చ.చ. 10/41) 

11) అ.హృ.ఉ 7/26 

2. ఛార్జీ వచా నాగదస్తీ శ్వేతా శ్వేతా (శత) విషాణికా, 
a 

జ్యోతిష్మతీ నాగద_స్తీ పాదో కామూ త పేషిత్తాః (చచి. 10/42) 

యోగాస్రయోఒతః షడ్చినూన్ పంచవా నావయేద్భిషక్ 

3. _ పిష్పలీవృళ్చికాలీ చ కుష్టం చ లవణాని చ ఛార్జీ చ చూర్తితం న_స్తః 
fy 

కార్యం (షధమనం పరష్ (చచి, 10) 45) 
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6. అంజనములు. 

2) పుష్యమీ నక్షత్రమున (గ్రహించిన శునకపి త్రము అంజనముగా వాడ 

వలయును. (చచి. 10/50) 

b) నకామలక వీజముళు, గౌరసర్షపములు, బ_స్తమూ[తముతో నూరి 

గుటికలు చేని యుంచి అపన్మ్యార ఉన్మాదములందు ఆవేగ సమయమున 

చాది అంజనము చేసిన ఆ వేగము శమించును (హరీతృ 

ర) కాయ్య వర్తితోగాని ముస్తాది వర్తితోగాని అంజము చేయించ వల 
యును, కాయస్థ వర్తి అంజనము ఉన్మాద అపస్మారాదులందు 

విషజ ఉన్మాదమున్వ నీటిలో మునుగుట ఇతర కారణములచే వైఠన్య 

శభూన్యుడై మృత్యపాయుడైై![నవానికి చేతనమును కలిగించుటలో 
అమృతో పమముగా పనిచేయును. (చంచి 10/46.47) 

అపస్మార విశేష చికిత్సలు 

సామాన్య అపస్యార చికిత్సలతోపాటు దోషానుసార ఉన్మాదములకు 
చేయించవలసిన శోధనములు కూడా వివరింపబడినవి. 

ముందు చెప్పబడిన యోగములు (పయో గించునపుడు ఆయా దోషములను, 
లక్షణములను శమింపచేయు [చవ్యములు గల యోగములను ఆయా రోగులందు 

[పయోగించుట మిక్కిలి (వశ _స్తముగా నుండును. అయినను సాధారణముగా 

అపస్మారమున వ్యాధి |వత్యానీక యోగములే అధికముగా ఉండుటచే అన్ని 

అపస్య్మారములందు (పయో గింపదగియుండును. అయినను ఈ [కిందివి విశేషించి 

పశ _స్తముగా నుండును, 

వాత కఫజ అవస్మారము లందు వచాది ఘృతము (చ, చిం 10/27 

వాళజ అవస్మారమునందు కుళుక్హాది ఘృతము (సు డీ 61/28) (పయోగించుట 

పొతకరముగా నుండును. 
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చి ర్తిక అపస్యారము నందు కాకోల్యాది గణ సిద్ద ఘృతము తీరమ్యు- 

మధు శర్క_రలతో కలిపి సేవింపవవలయును.] 

ఆమలకాది ఘృకము (చ చి. 10/31) పిత్తాపస్నారహరము,. 

3 

విదారీ ఇత్తు కుశ క్వాధములతో వేర్వేరుగా సిదము చేసిన ఘృతములు వాత 

పిత్తాపస్క్యారములను శమింపచేయును.2 

వాత పిత్తజ అపస్యారమున కాళ్మర్యఘృతము ఇన్వవలయున్సు కాశ 

ష్మజ అవస్మారము నందు కృష్ణాది ఘృతమును పానము చేయించ 

అపస్మారిమున నూతనావస్తలో రౌష్యభస్మము వాతకులాంఠతక రనమ్బ్ము 

తాప్యాది లోహము ఉన్మాద గజ కేసరి మొదలగు బొషధములలో తగిన బొషధము 

(పయోగింపవలయును. యోగేం|దరసము గూడా నూతనావస్టలో ఇవ్వదగిన 

(శేష్టమైన జౌొషథము. స్మృతి సాగర రసము, వాతశఫ |పధాన లక్షజములతో 

గూడిన అపస్మారములందు నూతనజీర్ణావస్థల రెండింటి యందును ఇవ్వవచ్చును. 

ఆ వేగకాలమునందు శాషసకుఠారసమును (పధమననస్యముగా ఉపయో గింప 

వచ్చును ముదు చెప్పబ కన నళ్యములను, అంజనములను వెంటనే ఆవేగము 

శమించుటకై ఉపయో గింపవచ్చును, 

Po ORT 

1. కాకోల్యాది పతీవాపం సిద్దం వా (పధమే గణే 
a © 

పయోమధు సితాయ కం ఘృతం తద్రైత్తివేహితమ్ు (సు. ఉ. 61/-9) 

2. కంసే &ీరేక్షురనయోః కాళ్ళర్కే&షగుణే రసే కార్తిక జీవనీయెళ్ళ 
యు చన్ను మొల యు 

ఘృతపస్థం విజాచయేత్ వాఠపిలోదృవం &[పఎు అపన్మారం నియచ్చుతి 

ఠచ్వతా్కాశవిదారీ త్తుకుశక్వాతశ్ళతం ఘృతమ్ (చ, చి. 10/2950) 
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జీర్ణావస్తలో అ భకభిస్మ్యమ్ము మల్లి; భారము సూతరాజరసము మలావి 
బలి 

అలీ ఆ అలో అక్ష ఆక్ ఇ ఆటీ ఆల జం ల ఆ ర్ వటి (పయోగింపవచ్చును. వంచగవ్యుమృుతము రళ్యాణుక ఘ్ఫూతమ్ము (దాబా 

ఘృతము-వీనిలో దేనినైనను దీర్హకాలము (పయోశించిన అప స్యారముంందు 

మంచి ఫలితము ఉందును, 

త్ర లధార్క తకిధార్క శిలోవస్త్ర ఓచు వంటి చికిత్సలు విధి ననుసరించి ne అ 

దోగి అవస్థ ననుసరించి చేయించినచో చర్య ని ఫరితములు రలుగును. 

ఉన్మాద అపస్మారములందు పధ్యా2. పథంషములు : 

పథ్యములు : 

ఆభోరములు _ గోధుమలు, ర్వళారిధ న్యమ్ము పెసలు, ఆ(మఫలమ్యు 

పురాణ రూషా్యాంచము, (చాహ్మీ పటోలమ్యు వాస్తూరమ్కు తండురియకము,క గు 

ఆమలర, పరూషరము, (దాత్కే రోసిత్హము పనసఫఖలమ్ముు నారికేశము దాడినుము 

ధారోష్ట దుగ్ధము శత ఎత ఘ్యుతమ్ము వైఅమ్ము నేసిన ఘ్యుతమ్యు పురాణ ఘృతము 
రచ్చుప మాంసము జాంగల పక పష్షుల యు్క్కు మాంస రసములు ఆంతరిష 

జలము. 

న Heb వ్వ ట్ WE IRs జ్ క్ల త. వతు రెం జ జ అనల 0 ఇం mW పటే AD ఆ న. జ ౨. శ శత ఆత విను స ఘామవానము్యు 

సాంనము, శీతలలవముల్వు సి: ద్ సర్వో సత్వ ఆత్సాప్ వినానము 
0 సుల 

స అతో 
తో మ 

ముగా 

జ ఫ్ న. న గ న. సి re ల స్యా * ఇ "enn జ 1 am, క sha ను పట్టీ అ శో rr 
న haar a ] కూ సి ఇ SEN sa it టీల క్యు Ene వ జం ere ప, డ్రా ర్ ఫి చ మ a 

జ ఆజ nf ve గ ఆ Ww ఇ gr క las a భం ఉమ అరచి ముతి జీ పదార్త సురా మదురివిట్యు నసుత్ఫషషరు అమి చను బు నిద మధ తషం 

= 2 . ల టబ ఫ్ ee తి . జ | ఈ ఒగముంలాను నసిరొధించుట్క అతి వ్యృవాయము్ము వ్యాయామము 
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పూజ్య పురుఘల పూ జనమ నందు వ్యతిరేకత, సాధారణముగా చింతా, 

ఉద్వేగ కోధ, భయ శోకాదులను వర్రించుట హితకరముగా నుండును. (ఛె ఎర) 

అతత్వాఖిని చేశము 

అతతార్రఖిని వేశమునకు మహాగదము అను మరియొక పేరుగూడా గలదు. 

ఈ వ్యాధి ఆధునిక వై ద్యమందలి మానియా (342911) లేక హైపోమానియా 

(Hypomania) లక్షణములకు దగ్గరగా నుండును. 

నిదానము :. 

మళిన మైన ౪ఆహారములను సేవించు స్వభావము, మలమూ(తావి వగములను 

నిరోధించుటను అలవాటుగా రరిగియుండు మనువాడు, శీత, ఉస స్ని్దః రూత్మ 

గుణములు గల ఆహోరాదులను అత్యధికముగా సవించుట వలన (పకోపించిన 

వాతాది దోషములు, రజో మోహాములచే ఆవృత మన ఆత్మ కలిగి యున్నపుడు జ తే ఎ 
దోషములు మనో వహ్క బుద్ధివహ్క సిరలలో (పవేశించి హృదయమును దూషింప 

చేసి మనోవహ, బువైవహ [సోకస్సులుఎదు ఆ శయిఎచువొని యుండును. రజో 
ఆహ అద వ | జ ఇల గ ఇక ry జ తమో దోషములు వృద్దిచెంది వానిచే బుద్ధి మనస్సు ఆవృతమైనపుడు ఈ దోష 

ములచే హృదయము కలత నొందును. దానిచే అతత్వాఖినిషళ అత్షణములు కలు 

గును] 

1, మరినా హారశీలన్య వేగా న్పాప్తాన్ని గృృయాకోః సల 

దె రే తుధిశ్చాతి సవిత *హృదయం సముపా శిత్య మనొబువిపవ్శో 
భూ వ 

| 

1 జస గాయ జ్య ma mm! ల క సట ఆల వాన్ అబల రజ స్తమాధ్యాం జృద్దాధ్యాం దుదొ మనసి చావృల్క, హదు వారపు థి 0 

5 దో షైరధ మూడోఒల్బచేతనః (చచి. 1057.59) 
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లక్షణములు :. 

కర్తవ్యా ర ్ర్తవ్య విచారము నశి3చుటడే మనుజాతు మూముడ్రుగా నుండును. 

అతనిచేత నా శక్తి డీణించును. అందుచే అల్పశ్ఞానము గలవాడై నిత్యా౬విత్య 

వస్తువుల విషయమునన్సు హితాహితముల వషయమునను వ్యత్యస్తమైన బుస్టైగల 

వాదైై నిత్యమును అనిత్యముగను; అనిత్యమును నిత్యముగను; హారమును అపా 

తముగన్తు అపొతమును పొతముగ వ్యత్యస్టముగా తలచుచుండును. ఇది అతత్వ్వా 

నిని వేశము అనబడును. 

చికిత్స 

అ శ క జం sey జట్ శి జ Wey క్ు! మొదట స వహ పదములను విఘ్య ౩5 కర పరారి ర్ముగా చేయించి తయివరి 

అరా ఫర = ల్ ఇం ( జల్ (| న. టే నమనాది పంచరర్యాలచే నాననా హోవనము చేసి సంసర్జిన ర్రోసుము ననుసరించి 
ఇ: men శః ల ఆక్తి wren, టల 

అహార వియలను అఆచలింవ చయవపలంయుసను. 

ఆ తరువాత మేకాళ ని రరిగుంచు. ఆన్నపానాదముంతో ఉపచరింపవల 

యును, 

* a ఇ? థ్ జ జ ఉత్" ఆపే న భి + (వాహ్మీ గ్రస్వర స ముతో వాతీన చాటాగటబ్యుతమునుగాని పంచగవ్య వ! 

మును గాని “సేవింపనలయును. 

శంఖఫిషపు గుదూచ్యా ము నప సారే; జటామౌంస్కి విదారి 

జాన్ లా య. wr న వెల క య. నో * తు న్ తో ఖల 

౪ ప్రలాఎన్యుటెై చ తర్క ల యాం యం సం నాటా ప్రి అపి ఫట బట టర Day పూరీ 

we moat wl 

wr : అటి జీ ఇ ఇ hy | Cas Cua i) ~ న! 1, పరమాం పుకు అదం నత్వానిల్యు పొతాహాఅ 
షీ 

చొ ఖ్ క జజ , ఇం స లో ప భా 

భతి రా Ran Wy 9 లా PED న ంజునో నర హో నయ టు (చంది 10/60) 

“7? జంట Ps " జ ws We? అ గో క. ణి లో గ ఖల శూ 

“a టై ఇల మ wi wee a, * er ట్ # Gute Ww Me వమునా చిట 
గ We గా చీ 

ల్ శ న. జల ఈ - , అటే vy న్ జ శానా శ జ శ అంక నాన $ Ps us a న. 

WEE yw Mei 3 పతన. gd Ty etl ముమోచ wi Ear చ్ యము దగి 

(a ' టు లో చం «4 a Ge ఆ 

నా po లే ఖా ల ఖ్ న. సో అలన Ca టో క 1. ఖ్ అనే లో 

యం పంచనవ్యుమువా్ళా_ తలి తిం్టన్యం శ నఖవుపష్రు చ యచ్చ బుధ్యం 
4 Ae క్ు టే 
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ఠక్కీ శతొవర్కి స్వరము - మొదచుగా గల దవ్యములు మేధ్యములుగా పప్పబడి 
చది ఆ 

నవి. వీనిని తగిన మోతాదులో విధిననునరించి సేవి-పదేయవలయును. 

మనస్సుకు అనురాలురు ఐవటువంటి ఆప్తుయ మతులు అగువారు ధర్మా 

రముంను బోధించుచు (త్రివర్ణ విజ్ఞానమును ఛై ర్యోముసు స్మృతిని సమాధి 

అనగా మనస్సునకు ఎక్కా గతను కలి*ఎచుము మునఘ్బుసవము తరిగిన ప్యత్యస్త జాన 

మును తొలగించి వాస్తవ జ్ఞానమును కలిగిం చవలయును,1 అవన్థానుసారముగా 

అవస్యారోక ఉన్మాదో ర్ చికిత్సలు [(పయోగింపవలయును. 
అటే ne] 

కొషధయోగములు :- 

తైలముతో లశుశమునుగాని శతావరీ రసముతో డీరమునుగాని వాహ్మీస్వ 

రసము కుష్టస్వ రసము వేసువేరుగా పాలతోగాని వచాచూర్షమును తేనెతోగాని 

సేవింపచేయవలయును 2 

మూర్చాది రోగ (అరరణము 

మద, మోహ, మూర్చ, నంన్యాన, భమ తం|ద : 

+ న వ. ఈ జో 0 rd 1 ' చె వ్యాధుంన్నింటికి చాతులింగ ఉపళశమనాదుల లో కొంత సాష్యతగలదు, 

తం|ద, (ఖమ్మ మద మోహము (తేక మూర్భ్ర, సంన్యాసము ఇవి ఒవవాని రన్న 
॥ చు 

ఒరటి అధిక బలవ _్రరముగా నుండును. 

1. సుహృచక్చానుకాలా స్త, పాపః ఉర్భ్యార్తి వాచిన 8 

సంయోజయో యుర్విజ్టాన వైర్య స వతి సమాచఖ్ 8 (చ. . 10/03) 

న్న [పయుంజ్యాత్ తె లలశునం వయసా వా శతాపరీరై 7 మొల 

అ వ వనన జవ అన న ఇలలో ॥ గా ం ~ సం కషరసనం పచాం వా సుముసద యు కాము (చం. 10 54) 



నసరోగ [(పకరణము 635 

మద, మూర్చ, సంస్యానములఅ నంపొప్రి:- 

తో వాట్ ల స a జ ) 

మరినాపోదములు ఎవించునట్ట స్వభావము గలిగి రజోగుణము చేతను 

మోహము చేతను ఆవరింపబడిన మగు జూనికి పోపి చిన వాతపి లత రఫములు 
అలాల 

వేర్వేపగబై నను అన్నియు రలెసి, ఎ నేను త్త న మారం యి ns: wy సా” నావపాా 

యో 
కో 

హా 

(సోతస్సులను అవలోవమిఎచి ఉతరిహతమి ద రి ప్ర ంమును పొంది యుడుటడే 
జ లో 3 ran arf ఆం ట్ల Magn" ఇ" రాష వ. ల్ మదము మూర్చ, సుస్యానము అను వ్యాఘలను ఉత్వ్పన్నవము ఆఉయును. ఈ 

శ ఖే / లాటి స న wy ధా, న. ఇ" ఖు? క్ష జో ళ్ జు మూడు వ్యాధుఐర బాతుప్పు దు అషంమున. ఉపశయములు ఇవి ఒరదాసకన్న 

మరియుకదానికి |కమముగా అధిక బలము కలపగా నుండును! 

డే 

చె 

అన్ rt a హా ల. ట్ భో ఉం my అవించుట్క ఈ వ్యాయందు రార ఆసన వాగును. మతము. 

తన సెట్పకొరతుముదు పంది తిను నాతి మ చుక్యుధముగా సున్న మను 

శ సాన యుగ పవహా్టచయ పంతం ర షల రుం (సోతస్సులను (ప చశించి మున 
టు ళా పాలో 

G స తు అ wy Wun” nf a ళో శు సా అగో జా | యదాతు 6 ౩5వావొని వసస వొవపోని ఇర మ మును.  బికుుణొ వౌ 
జంలజీల bag వ 

Ca క 8, గ. ఈల గో బ్ జలే ఈ సై జ » లనీ Tr gn ఆ స్లో ఆట్ సో శ్రాలలి చ భూ Cd EI Tad oe నో iV wera అలి మోవ్యతాత్మనః। | 

జు ఖు J ఇ స | అ కం న. జ శ. 1 లిమా తౌ rs) కషం యు tw హద య ఖీ క. ODE స అ. ” ీ ళు v5 ల న్! న్స అజా క 

మల డి అ గ జ నాల్ a క mI నయా మహా దద యో తిరం బిలాధిరంం జాతులింగోపళా 
జ 

ఖ్ ఇ 
గ * Pat weg చో 24/25.27) 

& జ వ. య... On TE ” ౪ Par r ww 3 న లాట్ pa un © PAR ee *4 కల క కతల ష్య వ గ Wot ఉల ఇగ న nee: wins లీ సోదా? కల న్ా సం ఒతనాషా ట్ ఆ 

ye a ed we wee ఖో నళ ల ఇ” 

ww dS ఆరం టను ల్ల కి 1 ఎద వారా యసుదా ఖ్ 



సును క్షోభింప చేయదు సంజ్ఞా అనగా జ్ఞానము నరు సంమోహమును కలి 

గించును. ఇదే విధముగా పి శ్రము కఫము కూడా దుగ్ప్చలమైన హృద మమును 

(పవేశించి మనస్సును క్షోభింపచేయుచు జ్ఞానమును నశింపచేయుచు మోమును 
కలిగించును1.మద్యమువలన జనించు మదమువ3 శ్మీఘముగా జనించుచు. శశ్రీీఘ 
ముగా శాంతించునది మద మనబడును. మదమునందు మోహము స్వ వృముగా 

నుండును మదము తర్వాత అవస్థలో మోహము వ్యర్తముగా నుండును. మద 
మూర్చా సన్యాసములు మూడును మోవారూవములుగా పరిగడింపబడుసు 3౫ 

మదభేదములు :. 

మదము ఏడు విధములుగా నుండును. అపి 

1. వొతజము 2= పి త్తీజము 3 నేషజము sf సన్నిపాతజము న రర 
అలానే 

జము 6. మద్యజము 7. విషజము3 

పాతజ మద అచమేణములు 

ఆగి ఆగి అస్పషముగను అవిశముగన్వు లౌొందంగను మాట్లాడుట; 
॥ ని, 

చంచలమయిన ౪ తొ|టుపాటుకో మాడిన ఆఅవ్యివస్థ్రితనముయిస ఉషలు చేయు 

గ గ జు wn కే అై జ గ బట్టి న. భం 1. దుర*లం చేతసః సాను యవా వాయుః _డ్రైఇట్యుం సంటే en భయన్ 
ఘు యఖ 

ల్ శ” re ఇ వ్య చ a ww "> జ, ఎ అ, ఛాఖాట్ల్ తా టీ మఏణ౧ణు ౩ బు౦ంసహొాం సెఠరయా పూయే దొ జు రష 3 అల ఆ బా టి au అటో వా అయా 

భయన్న్భణామ్ సంజ్ఞాం నయత్యాకులతాం విశేషా, త వత్ష్యడే 

(చ Cee 24/33) 

> (i) చాయర రామ్యతి ల్వాశుపుచో మద్యుమదార్యతి; (చూ . వ. 

{ii మదయూగరా "య సంసా ఎమ టా రా » యు) Pah ea అకిరా ళు జీ షె Ba mene 

హో. స ఉ రరయ్సు వన ర వీవ యూప (చ కొవా ఏ లాట్ బాట చు ఆల a ఆలో 

ఇ నాప్ + నా గో జ న్యా లో అ mm 3 oa గ ర! ర్ం సఖీ * i కర్ట్ ఇ న ఖా ౯ సొ ల * భా 3, uo త ల్ మ్య నువ పీం దది చు nl Wye (౨ న We గ్ ర్స 



మానసరోగ (పరరణము 637 

చుండుట; రూషీముగను అరణవర్రమగను ఉందు భఆరారయు రలిగియుండుట --- 

ఈ అక్షణములు వాతిర మదమునందు కలుగును, 

పి తజ మద లషేణములు 
ల 

కరోధముగన్సు కఠరినముగను మాటలాడుట; కొటుటయుదు పోటాడుట 
సా గ జ ఛం 

J (3 en mw Ww A క" య జ శాస్తి న 
యంది అధిక (బతి రరిగియిు నములు “ అ పీశ్రసుర హర శాన జరముగల 

ఆతి ఫ్ర మ పి వ 

ఆకారము కలిగనయుఎుడుట-లా శః ఆమిడుములు ఎ క్రారముదమునాదు తలుగుసను,?2 

శేష్నజ మద లషణములు 
భః లే 

| ధో ను pant ల్యూ pr nen wi lrg Fay Me Pn త్ |p డి wy, లతో 'ప్రలపముగా. DHE wD PPM, BOO, లస్యమయురలల 
ఎ గ న్న 

రము గలిగి 
pany న నం | ~* 1 

యుండ :-ఈ అతిణుములు న్ ర ముదమునందు రల గపనుం.చే 

సన్నిపాతిర మదలశణములు 

“సాడు దోషములకు చేరగ చెప్పిన లక్షణములు సన్నిపాతజ మదము 
నందు | ఏియుండుడు, 4 

1. (1 పరొనల చుతాభాషా చిఅసళిత చేషితగు విదా ష రానల్బ దుతాఖ షె చెలిస్రైళిత్ బషెత విద్యాద ద్వాతపుదాని విష్టం దూత 

భా కవారుడార్చొతిను చె.సూ. 24/30) 

(ii) అ. హృ.ని. 6/26 

ఏ. (ఏ స ద వమషాభాషం సం _పహోరరల; ప్యష్ విద్యాత్చి తమదావిషం 
॥ a వాలని! భం 

జీ త్ జు ర్ర్తపతా సితార్భతిషు (చ. సూ, 24/31) 

(i) అ మాలను 6/27 
ఖతి 

అ టి అస ౧ స ఉలి సా న్ పెళ్ క్క wre అసో . ల 3. 1) నల్పా సఎబద్రవచనం తగ్గాలస్యనమన్వితడు విద్యాత్మ ఫమదాఎష్టుం పాణ్దుం 

పధ్యానకత్పర న (చంసూం 24/30) 
28 
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ర కజన్య మదము 

శరీర అవయవములు, దృష్టి _స్తద్ధిముగా నుండుట, పి త్తజ మదలక్షణము 

లతోకూడి యుండుట-ర క్రజన్య మదమునందు కలుగు లక్షణములు.” 

మద్య జన్య మదము 

చేష్టలు, స్యరమ్కు అవయవములు వికృతముగా నుండుట మద్యజ మద 

లఅక్షణముగా నుండును, 

విషజన్య మదము 

కమ్పనము, నిదొధిక్యత ౨౭ లశణములు విషజన్య ుదమునంటు కలుగును, 

ర కాది మూడు కారణములచే కలుగు మూదు పుదమయులు గూడా త్రిదోష 

లక్షణములను మించి పోజాలపు, 

1. ఫే ర కానల్పదృతా భాషశ్చలః స్టలితచేష్టితః రూత్షశ్యావారుణతనుర్మచదే వాతో 

ద్భవే భవేత్ పి తేన నకోధనో ర రపీతాభః కలహసియః స్వల్పసందిద్ధ 

వాక్పాణుః రపాద్ధయానపరోఒలసః సర్వాత్మా సన్నిపాతన రక్తాతి 

స్తద్రాంగద్భష్షితా పి_త్రరింగం చ మనత్మ్యేన విరృతేహాస్వరాంగతా విషే 
జాని ర్రై యలు అజో 

కంపోఒతిని[దా చ సర్వేభ్యోఒభ్యధిరస్తు సః లక్షయేల్లక్షణోత్కర్షాద్వాతా 

దీర శ్ కశోణితాడిమ (ఆ.హృ,ని. 6/2829) 

ii) యశృమద్యమదః [(పోక్స్ కో విషతో రౌధిరశ్నయః సర్వఏతే నుదాన ్త వొత 

పిత్త కఫ కయాత్ (చ.సూ, 24/34) 
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మూ ర్చ 

సామాన్య నిదానము = నం|పా పి 

శరీరము చలించి ఆధిశమెన దోషములతో కకాడియున్న మనుజుడు విరుద్దా 

హారములను భుజించుట్క మల మూశాది వేగములను నిరోధించుట్క శరీరము 

నందభిఘాతము కలుగుట ఈ కారణముల వేలన మనస్సునందలి సత్వగుణము 

నశించి దాొహృములు అధ్సంతరములు ఐన ఇగ ది యములను వహించు నాడులందు 

G4 గయూపమును wr వోష తె షరి "చుటు ఎదే జామా qo ది యములు తమ స r 

పనిని చేయుటకు శవ్యోముకానందున తెలివి తప్పును .ఇది మూరి అనబడును. 

మౌహము గూడా దీనికి పర్యాయము. ! 

సామాన్య అవేణములు 

We fom new wm, wm we ణి నవ ట్ ఒల్లో జ చే న్ని టి Wah ( bw tr wat సీ కష జీ ఇస సే ray Wat aa తో న. భ్! ఓ శ వాతా చ్ తం 
ణి న. ఒన్న ఇ 

a నో చే టు న అట్ల , న EN గ. ల్లి os భో ఇట బాల్య డగ? ఎటియు ను పాను గురుని MRT AT మంకీ ణన నాసి శీ ముముగా 
స్య 

> ఇ" కూ ఉట ళ్ Ye నాట్ వో on ఈ Ml సుఖ చ వాదు అసు సమము. పొందు దా వొవిను అటు సుఖ దుఃఖములు 
ఛి? 

స, | న. జమ 9 వ. + అ జలే . 4 y | ల అన్ 
అలియ జ. అలీ ళ్ ఆ . ముల వి లీ Gud లా త. పయఘగు, ar) వారధిని మోహ 

" AO oe జు > 

అలో ఇ, m7 అ wr. య జా 

ముని యు + అజార్ షస యి వ్యావహౌరి తురుం జై 

" అగ ఇట్స్ శల య జు ఇ జాచి ఇ జే అ l. ఆస బిహుదోషస్య సికద్రాహార పవనః బగాఘాతాఓ ఘా తాద్దీననత్వ వా 

గో వాట్ట ల ఖు అలి I" గ నః రండాయకినేఖా గా జాహ్యాషాఎభ్యంతనేమ చ నివిశంతే యదా 
స్స 

“మో సెదా మూరి తి మౌాగవాః (సు.ఉ. 46/ 3.4) మో ఓ! 

క ళు క. య kh _ ఆ ళ్ అ ఇల్లే జగ 2 ఫంటొవవపోము నావీషు పిహితాస్వనిలాదిథిః తమోఒభ్య పైకి హసా సుఖ భో 

గ్ 

చుక ఖ వ్యాపోవార్భుత్ నుఖదుః ఖవ్యపోహవోచ్చ నరః పతతి కాష్టవత్ 

Wr అల్ 1 py Weng ర wo wus హో చమూంల్యతి తా [పాహుః షు వెళ్లా సా (పకీ ర్థీతా 

(సు.ఉ. 46/56) 
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మూర్చ సింకోప్ (Syncope) అను అవస్థకు తుల్యముగా నుండును. 

దీర్హ కాలము నిలుచాని యుండుట, సోతో ధారణలోని లోపములు (Improper 

Voasomotor Control) పరిసరీయ [సోతస్సులు ఉష్టవాతావరణము వలన 

వికాసము చెందుట, అనారోగ్యము మానసిక కారణములు ఉద్వేగము, భయము, 

శోకము, దౌర్బల్యమ్యు తీ(వమైన వేదనలు అభిఘాతాదులచే అధికర క్త (స్రావము 

కలుగుట కొన్ని విషపూరిత బొషధాదులుు హృవ్వైరారములు ఇవి 5%0096 

నకు సాధారణ కారణములుగా గమనింపబడినవి. 

మూర్చొ ఫేదములు 

మూర ఆరు విధములుగా నుండును. అవి 1) వాత్జ 2) పి త్తజ 

3 శ్లేష్యజ శ) రర్తజ 5) వద్యజ 6) విషజ.1 

చరకుడు సన్నిపాతజ మూర్చును గూడా వివరించెను.* 

సామాన్య పూర్వ రూపములు 

హృత్చీడ (రామ్మునొప్పి), ఆవలిఎతలు, గాని, జ్లానము తగ్గియుండుట్క 

బలము షీణించియండుట్క ఈ లక్షణములు అన్ని విధములగు మూర్చొలకు పూర్వ 

రూపములుగా నుండును.3 

1. మ వాతాదిభిః శోణితేన మద్యేన చ విషణ చ తాసు షట్ స్వపి పిత్తం హొ 

(పభుత్వే నావతిషల (సు.ఉ. 45/7) 

2. చంసూ 24/41 

3 హృతీీడా జృంభణం గ్రానిః సంజ్ఞానాళో బలక్షయ్మ 

సర్వాసాం పూర్వ్యరూపాణి యభథాస్వముపలక్షయత్ (సు,ఉ, 46/8) 
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హఠజ మూర్భా అతక్షణములు : 

వాతజ మూర్చుయ?: దు మనుజుడు ఆకాశమును మూర్చ కలుగుట ముందు 

సీల్క కృష్ణ లేక అరణపర్టిముగా నుండునట్లు చూచుచు మూర్భగను బొ. ది శ్మీఘము 

అట, 

గనే తెలివిని బొందును వణకు, అంగమర్షము, హృదయమునందు పీడ్క కళ 
A 

త్వము, శ్యావవర్షములో గాని అరుణ వర్ణములోగాని శరీరముండుట - ఈ లక్ష 

అములు కలుగును. '! 

క తేజ మూర్చా లక్షణములు : వా 

పి త్తీజ మూర్భ్చుయందు మనుజుడు మూర కలుగ టోవుటకు ముందుగా 

ఆకాశమును ర్త హరిత లేర పీత వర్షములో నున్నట్లు చూచుచు మూర్శను 

బొందును. తెలివి కలుగునపుడు స్వరము, పిపాప్కు సంతాపము ఈ లక్షణములతో 

రూడి యుండును. కన్నులు రక పీక లేర అరుణ వర్షములో నుండును. మలము 

భిన్నముగా వెడలును, శరీరము పచ్చని ఛాయలో నుండును.2 

న ప న 

4. i) నీలం వా యది వా కృష్ణమావాశనురవా౬ఒరుణమ్ పశ్యం సమః [ విశతి 

శీ ఘం చ (పతిబుర్యల ఎపధుళ్చాంగమర్దశ్ళు (పపీడా హృడాయస్య చ 

కార్యం శాగవా౭.రుడొ ఛాయా మూర్చాయ వాతసంభ వే 

(చ.సూ. 24/35.36) 

ii) అ.ని, 6/30. *1 

5. i) ర రం హారితవరం౧ వా వియర్స్చీక యరాపి వావశగం సమః పవిళశ్లతి యై ఇ చ్చి ' 
#* 

ఊం 

we | ఇలలో భ్ త 2 Pe | గో జ” శో స స్యదశ్చ (పబుధ్యల సపిపొసః స పంతాపో ర రపీతారులేశీణఃక సంభిన్న 

8 స్ట జాదే ఖ్ శ్ wT 

వర్చాః పత్తాభో మూర్చాలు పి తసంభచ (చసూ. 24/3 7.38) 
ర్స “ఈ తాటి ॥ క్ి 1 

fod ల వ Gr నీ లప | 
ii) అ. నిః 6y3233 a 

+ ' లో | శ! “1. 1" జా (1 న (. స్ న. 4 ళన hoe స్ు జ. ళో 

కా. (3) ‘1 
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రఫజ మూర్చా లక్షణములు : 

యున్నట్టుగవై నను చీకటిచే ఆవరింపబడినట్లుగా నై నను చూచుచు మూర్చును 

జెంది చిరకాలమునకు తెలివిని పొందును, బరువైన గుడ్డలు తడిసిన చర్మము పె 

కప్పినట్లుండుట్క (పసేకము హృల్లానము-ఈ లక్షణములు కలుగును.! 

సన్నిపాతజ మూర్చా లక్షణములు : 

వేర్వేరుగా చెప్పబడిన మూడు దోషములచే కరిగిన మూర్భా లక్షణములతో 

కూడియుండి నోటనురుగువచ్చుట మొదలగు బీభత్సకర చేషలు తప్ప తక్కిన 
ళు 

ఆపస్మార లక్షణములతో గూడి శ ఘముగా మనుష్యుని మూర్చితునిగా చేయును,2 

రర్తజ మూర్చా లక్షణములు : 

రక్తము రూపముతలోన్వు గంధములోను వరుసగా జల పృధివీలకు సంబం 

ధించి యుండుట వలన ఈ రెండును తమోగుణ భూయిష్టములగుటచేత రక్తము 

యొక్క గంధము చేతనే కొందరు [దవ్య స్వథావముచ్చే రూపము చూచినంతనే 

కొందరు మూర్భనుపొఎదుదురు. మూర్చుపిత్త తమ [(పాయముగా చెప్పదిడినవి.3 

1. మేఘసంకాశళమాకాశమావృతం వా తమోఘనైః వశ్యం స్తమః (పవిశతి 

చిరాచ్చ (పతిబుధ్యతే గురుఖిః (పావృతై రంగై ర్యతైవాఏణా చర్మణా త్ 
స (పసకః స హృల్లాసో మూర్చాయే కఫసంభవే (చ.సూ. 24/38-40) 

li) అ. న. 6.33-34 

2. 1) సర్వాకృతిః సన్నిపాతాదపస్మార ఇవాగతః। స జము పాతయత్యాశు వినా 

బీభత్స చేష్టితై ః (చ,సూ. 24.41) 
11) అ. వి. 6-35 

3. _పృధిష్యంభ_స్తమోరూపం రక్తం గంధచ్చ తన్మయః తస్యా ద _క్రస్య 

గంధేన మూర్చంతి భువి మానవః (దవ్య స్వభావ ఇశ్యేకే దృష్ట్వా యది 
మూర్శ్చుతి (సు+ఉ. 46-9-10) 
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ర క్త్రజ మూర్భయందు మనుజుడు _స్పద్ధిమెన అంగములు, నేతముల్కు 

అస్పష్టమైన ఉచ్చ్యాసము-ఈ ౩ లక్షణములు కలిగి యుండును,] 

మద్యజ మూర్చ అతక్షణములు : 

విషము మద గ్రములయ ౨దు తీీవమైన, లీచి ఆశుకారిత్వాది గుణములు 

ఉండుట వలన హానిసెవనడే ఆగుణములు శరీరము'పె తమ (పభావమును చూపి 

మూర్భను కలిగించును 2 

మద్యజ ము-ర్చుయందు మనుజుడు అనేక విధములుగా విలపుచుచు 

జానము నళి?చి వ, భాంత మనస్కుడె అవయవములను వి చల్భుచు మూర్చునొంది 
ఖో లు చె 

మద్యము జీర్ణమగు వవకు భూము ప్రై పడియు౨డును 3 

విషజ మూర్చా లక్షణములు : 

త అంటి శ చో 

విషజ మూర్చుయందు అవు స్వప్నము తష 
“Ee 

ల చేక్రట్లు గమ్ము గటు విషలేకానుసారము అక్షబముము ఉత్చున 

ఆక్ 

, వంటిదే కన్నులు 

మగుట కలుగును. 

మూర్చా (థమాదులకు పరస్పర భేదము 

పిత్త తమోగుణములచేత మూర్చు జనించును. రజోగుణము పిత్తము 
వాత ము--ఈ మూడింటిచత Fa మ ఉతృ్పన్నమగును. తమోగుణమ్ము వాతఠమ్ముకఫము 

సా రజ వ దా ne 9 i, నాంగచ్భషి స్వ్వ్యసృజా గూతో చ్చాాసశ్ళు మూర్చితః (సు.ఉ, 47.1 12) 

క ఏవ తః శష్టాయంతే తాభ్యాం మైోహాయ చేరతా? (సు,ఊ. 45/11) 

నఖ rat 
అ | సషవి ధాంతమావసః 

in] 

గాతాణి వెక్షివన్ మూమోౌ జరాం యావన్న యాతి తత్ (ను.ఉ. 46/12) 

వే ఉపథధుస గిప్నత్శ్ళషాః స్యుః _స్తంభళ్చో విషమూర్చితే 

వేవితవ్యం తీ|వతరం యథా స్వం విషలకథై & (సు.ఉ. 46/13? 
శో 
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ఈ మూడింటి చేత తం[ద ఉద్భవిచును. ఈ విధముగా దోషములలో ఈ 

మూడింటికి భేదము కలదు నిద న్రేష్య తమోగుణముల చేత ఉద్భృ్భవించునుకే 

(భమ లక్షణము 

(భమ రోగమునందు మనుజుడు చ కము పె రూర్చొనిన వానివరె వస్తువు 
లను తిరుగుచున్నబట్లు చూచును.తలతిరుగుచునట్లు అనిపించి మాటిమాటికి భూమిపై 

పడుచుండును. ఇది రజోగుణము, పి త్రము వాతములచేత రలుగును.2 

[భమ వ్యాధియుదు మానసిక దోషమగు రజోగుణము శారీరక దోషము 

లగు వాక పి_త్రముల ఆధిక్యతయుడును. తమోగుణముగాని కవముగాని అను 

బంధించి యుడక పోవుఎచేక చె తన్యము నళించదు. ముఖ్యముగా తల తిరుగు 

చున్నట్లును తశ చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నియు తిరుగుచున్నట్లును కనిపించును. 

ఈ స్థితిని వర్టిగో (6౯6180) అందురు. ఇది ఈ [కింది మూడు విధము 
@ వ! 

లలో ఉండును. 

1. శరీరము మరియు తల తిరుగుచున్నట్లుండుట 

2. పరిసరములు తిరుగుచున్నట్లు అనిపించుద లేక 

3. కాళ్ళు శరీర అధోభాగము నిలదొక్కుకొనుటరు వీలు కానట్లు అని 

పంచుట. ముఖ్యకారణములు ఈ [కింది విధముగా నుండును. 

1. కర్ణమునందుండు Labyrinth (లావిరిన్ట్ర) కార్య లోపములు ఉదా 

శోధ్య అభిఘాతము కర్రగూధాదులచే అవరోధము విషపదార్థిసేవన మెనీయర్సొ 

డిసీజ్ అను వ్యాధి మొదలగునవి, 

ఛా 

| 

1. మూర్భా పిత్తతమః[పాయా రజఃపిత్తానిలా[ద్భృమః 

త మోవాఠకషా త్త నా నిదాశేష్యత మోభవా (మా-ని. 17/19) 

2. చకవదృమతోగాతం భూమౌ పఠతి నర్వదా 

(భమరోగ ఇతి క్ఞైయో రజః పిత్తానిలాత్మరః (మా.ని, 17/20) 
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2. మ స్తిష్యుమునరు సంబంధించిన కారణములు సెరి; బోరారైెర్స్ Cere- 
టి ఘు చు 

bro Cortex) సంబంధించిన ధమనీ విక్ళతుల్కు అర్బుచములు మస్తిష్క 

ధమనీ అవరోధములు వెర్టి వోవాసెలర్ ఆర్షరీ (Vertibro basilar artery) 
w ణి ల అ / న్ లో ఇ ఇ x గో అలో లప జు అటే అల లో ( న వ. ఉట “ 

వ్యాధులు; మ_స్తిష్క_ముసరు ర _రసంహనమును తగ్గించు ఇతర రారణములు. 

3, మానసిక కారణములు-రివ నాజి వికృతులు ఉద్వేగము అపళం[తకము 

అన శ అ హాల లో =! wf, ట్ | : డై అన 

అపస్మ్కారాదుల పూర్వూరూపములలి ఎత్త స (ప డేశముంకు ఎకి) గాన వుడు రైలు 

విమాన (పయాణములు, 

4. శారీరర కారణములు ఇతరకారణముబు-రర్తభారాధిర్యత్క (పమే 

హమ్కు అధిరర్త సావమ్సు రర్హడణల్క అధివన్మ శమ ఎక్కువసేపు నిలుచొని 

యుండుట, ఒక | పర్వేరసికిలో బలపంకముగా నిలుచొనుట్క కెన్వె జ్వరన్సితులు. 
> CY చా థి 

మలతో మాటి మాటికి రలుగు[భిసు మెనయిర్సొ డిసీచొను 
సూచించును. (భమ ఒర లడంము రోనుక ఆమా వ్యాఘంమ తగిన పరీక్షలు 

ఆఅ వో అస్ వభ. ఆలం ఉల లో 
చేసి రోగనివయము చయవపలంసియు చును. 

యా! 

ఖో ఇ" 

అఆ అ క్ు 

కొరలుములురాసం వౌ స 3 
జాట్ 

జ్ జ ఆ! స Ses కి అ అన్న ల్ అ ॥| = అట ఖీ గ 
వవిత = య జా Paw ERD స టు బలీ ఎఎ ఎచుద్యా ధర చింత (కమం 

యు లు ఓ 

తో అలల ఇన. ay ఇళ hy జ్య my fa శ = wren అ అ క ని హా. < Ah అ చిజరు దాటొ మలి సేటు అ ఏల ఈ అది Ga పదడుచు వందడుటు. +8 రారణము 

క్ లొ ర్న 7 అ జ” ళ్ గ్ర అ న శ య. అనే గ తో > 

SE [a geen వాతము రం బ్యాటు యది (పచిశముసెరు బలి ట్యాదయా 

(శీత జ్ఞానివహాతోతిమ్బుదను ఆరం ల ౫ చావ్యాథి ఉత్పన్నము ఆగును.2 
సు 

I. A.P. Text Book of Medicine, How t3 Examine 

ష Patient French's Index ల్ Differential Diagnosis 
a 

ఇ 1 my త ఇ ఆట్ట్ శ ఇ ఇ" 

ప న్! ఆత టి ఏలీ అ ak ద్యామాం Yo అ gw భృంగి [ల 

ర fax, mel) రద Say wf wn "me అక + = wow 
బెం et చను ము ము ఆ సంస హ్యాపయు న ల ఆతి 

, ఖో తో అ బ్ శ? a ఖ్ a ఇ జ అవవ remy సు వం న / శ్రేయా వు య Ow yy we న" ae ఖు డపో భ్; (an వా రై (జ We 9/ 

ఇ సీ అ! oo 
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లక్షణములు : 

హృదయము (మనను) వ్యాకులమగుట్క చతురాది గంత వాని 

వాని విషయాలను (గదాంచు సామక్ట్వము లేకుండుప్క వామయ్క శారీరిక చేష్టలు 

మాంద్యముగానుండుట, మనసు బుద్ది అ|వసన్నముగానుందుట శరీరగౌరవము, 

ఆవలింతలు, బడలిక ని|దించిన వానికి కలుగు లక్షణములు ని దించరనే కలుగుట 

ఇవి తం|దయందు కలుగును. 

ని _దించినపుడు మనస్సు ఇం|దియారముల లను గ్రహించలేదు ఇతర 

కర్మలను గూడా చేయవేదు, కాని తం[దలో “కేవలము ఇంది యములు మూ(తము 

తమ విషయములను గహింపలేవు. తం|ద అనేక కఖఫజ వ్యాధయలలో అశణముగా 

కనిపించును. 

నసంన్యానము యొర్క్ల లషణములు 

(పొాణాయ తనమురై స హృదయ మసి సిషాూచులసు ఆశ్రయించిన (ప్రబల 

మైన వాతాది దోషములు వామ్ము. , దేపామ్రిు మనెస్ఫ్భు ఈక మూడింటికి సూాబం 

ధించిన వ్యాపారములను సరోరి. చి దువ్చులుడగు. సునుజుని నిస్ఫంజ్జాడుగా 

చేయును. అనగా మూర్చువంటి స్థితిని కలిగించును. ఈ సంన్యాస వ్యాధియందు 

శ శ శి oi ఫ్ తాన్ క లో 

సంన్య_స (ని: సంజ్ఞ- తెలివి తప్పిన మనుజుడు చెష్టలుడిగి_ కాష్టమువం 
© 

| ఫే హ స్రాదయే వ్యాకులీభావో వాక్సే? న్ ద్రైయ యగొ రపు 

మనో బుద్దయ _పసాదశ్చ తం; చాయా అదిణ ఎ మరియు (చ స్. 9/23) 

ii) ఇం|దియార్ర్వేష్యస ది శ్తి తః; గౌరవం జృంఖణంప నుక 

గ 
ధ్యా కాకా షా 

నిదా రస్యేవ యు టోతస్యు తం, దాం ఇని ua (దాని. 17: 20) 
pe 

వ, ని; (దొయా ముస్ట్ర్రయ మ మనో మోహ తడాగయా మంది యాహూ 
Cen) జ 

(బుయకో శ 
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మృతుని భంగి నేలపేబడును. ఆసమయమునందు సద్యః ఫలితములను కళిగించు 

చికిత్సలను చేయకున్నచో శీ ఘముగా మరణమును పొందును. 

ఈ స్థితిని కోమా (Coma) అందురు. ఈ స్టితిలో రోగికి సాధారణ 

మైన క్రియలతో తెలివి ఆప్పించుట రష్టము. అందుచేతనే మద్య మూర్చులకన్న 

ఇది వేరయిన తీవ అవస్టగా "పేర్కానబఐడినది. 

వాతాది దోషములు తమ తమ వేగములనుచూపి శాంతించునపుడు మదము 

మూర్చాలు వంటనే తమంతట నే శమంచును, కాని సంన్యానమునందు దోషవేగ 

ములు తమంతట తాము శయిఎపవు. వానికి తగిన జొషఫయున నద్యఃఫలదాయక్ర 
రో ఆ * ను“ జావ 9 ణో 

ములగు వానిని ఇచ్చినపుడు మా తయ కయుధిచును. 

ఈ స్టితి అనేక వ్యాధులతో ఒర అవస్థ విశేషముగా రలుగుచుండును. 

ఈ స్థితిని కలిగించు !'వభాన రావణములు ఈ డింది వధముగా నుండును. ఈ 

కారణములు కొంతవవరు ఎను (౪అrtgం) మూన్చా (Syncope}o 

కారణములరు తుల్యముగా నున్నప్పటికి వాని లీ వకచే ఈ స్థితి ఏర్పడుచుండును. 

1, మస్తిష్క మునకు స3జంచించిన రారణముిులు, 

mh | wre ఇ ఆ ॥ పా ళో న. బలో లో ఇ” ఇ 

1. i) Ey ముననసాం ఉషా మాని పొ'3బలా జలా సనం స్యదిలం జముం 
mn © తే లా ట్ 

; వొాదొాయతనసం: శిరా? సనా సంనాాససం న్యసః కాషీభూతో మృతో 
(a (an అజ గన్. 

త ME ny mm wy జల్ 7 wa a శో ! -ట ణ్ 

పషనుఖఇ టం విాయుబం ఆ అ. అగు పంద సెద్యెః ఖలాం | కియాటి 
ఉం కం ఆ టు ఆంటి 

(చ.సూం 24/43 44) 

అగో లో RE ah ఇ ళ్ a భా గాక అ గ వార గ అయ్య ట్లో 
సంస్య ఎసంటో వ్వశచుతి కిత్చ్పాయ సదా బుదిమతా మనుష్యః 

అలాల యై చ అజ ళు 4 అటో ఓ 

(సు డం 46,20) 
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శిరస్సునకు అభిఘాతము కలుగుట.శిరో అభిఘాత అక్షణముంలో సంజ్ఞా 

నాశము చరకునిచే చెప్పబడినది. (భమ్క మోహము మశ్యాస్తమృము అర్రితము 

చవున భమమ్ము ఉ చ్వేష్టనము, కాసం శ్వాస్క హను[(గహము మూరక్కగద్లదత్వము, 

అకీనిమీలనము, గణ్జున్పందనము, జృంభ్క లాల్మాసావము, స్వర హాని ముఖ 

వక్రత ఇవి శిరోభిఘాతముచే కలుగు ఇతర  లత్షణములు.! శిరసు _నందలి 

సీమంత మర్మాఘాతమునందు ఉన్మాదము భయము చిత్మనాశముకలిగి మరణము 

కలుగును, 2 

మసి ష్కృమునరు సంబంధించిన సాం|కామక వ్యాయలు, అభిన్యాస 
ట్ 

జ్వ'ము హతౌజస జ్వరము శిరో (గీవా విషజ్వరము మస్తిష్క ధమనీ వికార 

ములు అర్చువములు, విదభుల్కు మషస్తిష్క[పదాహము మస్తిమ్క్మాంతర ర్త 

సావముు ర కపీడనాధిక్యుజవిత వాభాధులు మొదలగునవి ఆపసా,ర అవపతం[త 
స్ 3 అటి లి లీ u రే & 

కాయలలో తీ వావస్ట 

హృదయ సంబంధ వ్యాధులు 

సంశానాశము అపస్యారాదులు హృదయాశి భాతమున చర మునిచే పేర్కొన 
చో 

బడినవి, 5001 (షాక్) గుండెనొప్పి మొదలగు వానిలో ఈ స్థితి కలుగును. 

జో Fra: అ > i 

మానసికకారణములు ౬ తీవ ఆశాభంగము శరము మొదలగు కారణ 

ములు. 

1. _ శిరస్యభిహతే మన్యా వ్రమ్బారిత చముర్వి ఇమ మోవావేషన చేషానాశ 
వటి పల | త వ 

కాస శ్వాస హనుుగహమూర గద్గద తా పిణనిమాలన గం హాస్యగున జృమృణ 

లాలా సావ స్వరహోని వదన విహ్పాత్వాదీని (చంసూ, 9/౧) 

అల 

గ్ we" త ఇ" ళి hb 

w 



మానసరోగ (పరరణము 649 

ఇతర రొారణ ములు - విషమా ర్త పదార్థ సేవ నాధిక్య త్త నదాజనకౌ షడాతి 

యాగము, ర రమునందు మూ తా మూతి ఎత (uraemia) పితాదిరత 
అటే శ జాతే న్నీ 

(Choloenia) నుధురాధిర్యాత న లోపము (1900819 62- 

emia) అంకుఘాఠము (Suns trske) తీ వజ్వవముు సన్నిపాతావి జ్వరముల 
we 

తీ వావస్థ్ర ఆధిన్యాన, హరెంజనాద జ్యూమ, ఓడోశయము, 

సంన్యా సావస్టలో కారణమును, లేర కొరిటుయాతమయిన వ్యాధిని ఆతిశీ|ఘ 

ముగా నిర్ణయ మేసిన చికిత్స సుఠరముగా నుండును తో గిర్ పూర్వ 

చరిత ఎంతగానో సహారరించును. సంజ్ఞానాశయు యొక్క తవ తన్కు శ్వాసను 

ర రృపీడనమును. ద్భృషి మండలము (Pupils) పఏమాఎము కాంతి (పతిచర్య 

(సంకోచ వికాసమురు), నే, (తిపై రృతాచులు పీతనామలచే కలుగు చెస్టా పతి 
యు 

చర్యలు (Motor response) నొతీవరీష మూత ర వాది. పరీత్షలుంవీని 

ద్వారా కార ణము నిరియించవలయున «| 

రషఉంచు వివముగన్తు వన్వైము ఎడ 

వ గ XK IRS ' a డ్య a 6 / స ఆరే జ్జ ఖ్ శ 4 

(గహాంచు వవమునము వెందమనే చికెత్చినచి స నాాసలోగ్ వొవసుువను రచింప 
పం 

అలో | గ గ మ Ce, | ఖీ a అ, 
పంయును. ఆలస్యము జుయనచొలది ; (బొచివోేనికి ఇవ రొ శములు సెరగి చిడిశి 

చుట మస్సాధ్యమనిుస్తుం టీ 

1, AP.L Text Book 

జ a ॥ జా శ జౌ ఖై ఉల లో ~~ wr 

టె 1) చుం ము సియధామజ దో జనం త్య్థరయాజవః గృదాయాతి అము వా ఏం 
| మ క హం ఓ అలాటి హు 

ఫు ఇ . an ఓ + 

ore సంనాససిబకిర్ ము జ (చూ 24145) 

ea యూ యు “క్ అపై అ 3 moe, fa ఉ జజ? ఇ రౌ విన] శో 
ii) he i! an ere) Oud wet we Va ped wd Mo ath ప ఆ గ రి ల్ న 

న అలాటి ఓ 

తరచు జ కా. సై I 1 అక్ మ్ ues HO స్య శ మసళు శ స మూరు న ము టో తు” స్త క ok “i EE చ oe ప | 

(చు_ఉ* 46/21) 
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అసాధ్య లక్షణములు ;- 

సంజ్ఞా వబోధక చికిక్సలన్నింటిని t 

గక్క శా్వాస నిలిచిపోయి, మలమూ[తములు బంధించి నోటినుండి లాలా సావము_ 

పయా గించినను సః జ్ఞ (౩౨వ రోలు 

ఈ లతణములు కన్చించినచో సంన్యాస రోగిని వరించవలయును.! 

మద మూర్చాదుల చికిత్సలు 

లి ఇం 
(వారంభమున చెప్పదిడినటుల మద మూర్చ సంన్యాసముల కు ఎలఅఖిద 

తప్ప హేతులకణ ఉపశయములలో సామ్యత ఉండుటచే చికిత్సలు గం చ సమా 

నముగనే ఉండును. ఆయినప్పటికి అవేస్థానుసారము మాముచు డును. 

మదమూర్భాచులందు [పాఠరంభమునందు అనగా ఆవేగము లేకండా 

యుండి తెలివిగానున్నప్పుడుు సంన్యాసమునందు ఆవేగము లేనపుడును ౫ [కింది 

విధముగా ఉపచరించవలయును. 

సంళోధనముం. బ్నుహొ నమ్యు 'స్వాదనము దొగుగా చేయించి దోవాను 

సారము రోగిబలమున్కు రోగబలమును అనుసరించి పంచశోర్యకు చేయించవ రము బలమును రొగబలమును అనుసరించి పంచశళ్యుకు చఇయించవల 

యును. 

వమనమ్ము వాతానులోమర (క్రియలు వీనివి చీషమున షధములచే 
hh లాలా 

గా ww అ, జి జ న గ్ చేయించి ఫోధనానంతరము సంస సస్తానము జసి రణ న వచ్యుకరపులయిన ఆహ 
గ Whee 

ములచే ఉపచరింవవలయును.? 

co Cr శివ్ 

ఇ. చా అం ~ a జు కుర్విత మూర్చాలయము పుచేషు చ టు అ 2154 

3 వభూతసంజ౦ వచనానులోమె్య ఎ చరి ౭ క తపు సు « & భూత అః నాదు మై బృతసరి కదం (an న గంటె Ee 
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మదమునందున్కు మూరియందును (ప్రధానముగా వాక పి _త్త శామక చికిత్స 

లను చేయించవల యును. అన్ని అవస్థలయందు పిత్త మరికముగా ను౧ండును. 

కనుక ర రమోతణము చేయించ వలయును, 

రోగి మనస్సుకు ఆఘాతము కలుగసీయ  కుగడా మోహకారణముల 

నుండి, నిదాన (కారణ్యుమువ నుడి రశ ప వలళయిను* నిదాన రూపమైన 

వ్యాధులు ఉన్నచో వానికి తగిన చికిత్సలు చేయవలయును, ఉప[దవములు 

ఉన్నచో వానికి గూడా తగిన (పలీరారము చేయవలసి యుండును.* 

జాల ల గో వ | వ ల జు > > Ww ఇ 

ధర్న శాస్త్రములు తెం౨సిన వారిని సజకుంను జిచచికియులనునువిచ వల 
ఈ" ఈ టె ది 

యును. 3 ర్యము నవం౦భించుటు ఇందియయలు నునస్సు; బుద్ది అవాం 
ఉం ఫీ షు 

* జ టర wen el స గ్ా అంటా 

కారము జీప్పుచు-.పీనికి సంది "తి*చిన బాణమును పొందుట్క విషయచ్చను తగ్గిం 

దు 

జాపరము చేయుపు సుతో హరో మునే పప్పులను. చూపించుట్క నముసస్సునమ అను 

ర్ట * ఇలా ఆస సే మోలమెన సంగీతము వాయిద్వ్యామకను వనిపించుట్కు యిష్పఎన 
చై శే మ 

పంచుట మొదలగు (ల యలచే మూహామదాదములపే వచలిత తున మనస్సును | పార్ళత 

క్రి 

+ జ , - pn a గ్ జలక్ లో ' 

1, సుద వ వాతిని ఉఘు నంత |; వెయ మూర్యాసుచేష్యల సర్వ్యతాపి వశే క 

ప్ చదుిడోపంషయుత (అ.హృంచి. 7/100) 
అలీ! 

ఏ "పటుదిస బు) సుతిమాననుటబగము ప్యరయిల లీన్య సంరిశీతప్యం హా 
a అ గ ఎం U 

పునః వలయ చెతుత్, (చ.సూ. 24/53) 

క లో అధ లె ఆమ్ శ u . 7 ఇ qe ఈర బ్ర అగ 

eS ఎఎంసి అలగా లంటి మూర్శ్భాయా; 

| పశమౌాం + త క (చ.సూ. 24 56) 
en / 

శ్ అర చా, a ఆ న. అప్సి య. శ ల అజర్ wh జే లే న ఛై ఇ x స గ జ ణా 

ii) అ బురదా య్ ఆ but క్క అ ఆ క్యు చ సఠప్టన శ్రలందనం హః న 

పంద చపి ములు చు (ఆ *హృంచి, 7[105) 
స్ు ఏ 



ధూమపానమ లను భూమముళన్సు అంజనములస్సు రదిళగహములన్ను 

ర కమోక్షణము వ్యాయామము, అభ్యంగము ఉద్వరణము మొదలగు వానిని 
అనాటి ' ఇ అన్న 

అవస్థానుసారము (పయోగింపవలయును *1 

మదవేగము అధికముగా నుండునపుడు నోటిని, ముక్కును చేతులతో ఆడ 

గింపవలయుమ. లేక చనుబాలతో నస్యము చేయించుటగాని తాగించుటగాని హిత 

కరముగా నుండును .2 

మదము మూర్యా ఇవి అతి (పవృద్దముగా నున్నపుడున్తు సంన్యాస 

అవస్టయందును ఈ కింది తీక్షమైన న-గ్షా (వబోధర చికిత్సలచే అవటోధనము 
థి య కా మా ఓ 

కలిగించ వలయును, అనగా అలివిని కలిగాచ వలయును. 

నా (పబోధక చికిత్సలు వం 

అ న ప జ Cn న. . అలో తీక్షమెనటు పంటి నం్గములయి అవఎతత నస్యములు ామమిలు,.. (పథ 
అ ' 

మన లో ఇన , లాక్ లే జ ఇ వ. oy ర్ mw a Ce We శ్ అల చే 

ములు బూదులల గుచ్చుట్వ మం ఖగ యముగా 41 శిష్ట. చజట్టిట్పు ఎమ్బు 

ల లో కు. జ టే. a 7 న్ ౫ జ శీ 

కాల్చుట్క వెం[టుకలను కేశ్రములను పీకుట్క దంలములదే కొరమచ్క రే. ను కర 

పించుట్క నోటియందు, గోళ్ళయందు కటు ఆగ రసెములలో నుండు | వవ్యము 

1.) ఏస్మాపపైః స్మారప్టై శ్చ పియ్మఖులిఖింవ జ పయిఖీళత వామి తశ 
య న ఆఅ హు i సే 

శ్రిత ఏశ్చో దర్శనే 84 (నంసనో లేఖన భానవ బస ౩ రవల|గ ౫ 
ము యొ = CY అంటే. లా సలుల న్ జం 

లాల ఉం ' ఆ PR ఆస ఆం! అ ఈ 
u ణితస్యావసే3ె శ్చ వ్యాయాయమోడదరి 3 సె ఫ్॥ (౨ త 24/5 1.52) 

a పుం మ అటి 

ii) సుంట, 46 [21 iii) అ.హ్మా-చి, 7/103. 10+. 

2 పన ర్రవేగేమ పొతం ముఖనుసావరో ధనము పిడెదా మామని జీలం 

శేన దద్యాచ్చ నావనమ్ ((ఎ.హ్మాంచి. 7/104) 

3.  మదేష్వతి పప్మసైషు మూర్యాయేషు చ యోజయం 

తీక్షణం సంగన్యాసవిహితం విషఘ్నుం నసషసే చ 
నా 

(ఆంహ్మాంచి, 7/109) 
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' తజ ల ఆ క అల్ల | క స. ఆ 2, వాటి 

లను పో యము సు ఇ 1 సరయు న ప్రల దముయటఎబినసిల నంజను 
ఉట Oa 

పొందుసుంకే. జః: వారన వాయదా యురు గానముిుకు లోగివద చేయుట. 
క. 3 

సారికొన్ని ఆభ్యాంతర | పయసూగములు.రోగి నోటి ద్వారా బౌషధములు 

ళో గ జో ఇ వాల , చి గజాలు Ea ఇ చాలా లో న్ అత్య న్లో జు ఇటే 

ఇవ . అవసలో ఉన్నుబో , కింది బొషవముును పానము. చేయించుట (పశ 
అసలే ఈ సీత న 

ఫ్ కాగ్ బళ్ళ ళో పైనా గ్య కారు స్నా 

ము గు తును. లేనిచో కొదికొవెగా నోటిలో తదమువుటగాని లేక రల్కాము 
Mes 

1. ౨నేర విధములగు రీక్టై నుద్యములంచు అధిరముగా కటు [దవ్యములను 

చేర్చిపానము చేయి చుటు, 

౧. నూతుళలంగ స్వంసమున వెంత చ వము రలిపిగాని కేక (తికటు చూర్రము 
€9 

స ంధవ అవణము రళిసిగాని. 
సే ఆ 

3. దము అసి రాఎజికమ్యు సావు ఎ్రలవణయ్యు పొంగు పెష్పలీ చూర్ణము 

రలివిగాని |తాగించ వలయును. 

గో 
గో టే అలో భ్. 1 ఇతే అప ఈ, సళ్ళ /" 

శ ఉశతశునస గి సవతి (తౌంంచుప శమము నాయుడును. 
Cat) 

జం జౌ శ జాట్ టీ ళ్, జ గ 

తెలివి వదిన తోవానే లో 29న గసు౧ంచి లఘు న ఆహోరముల 
nn 

నిచ్చి ఉపదానమలను చేయవ అయమును.2 

శ ఎలుకను ననన. 

1. ఖీ అంజన వపీడాళ చాను [పధనునాని నిచ సూచేవిసోదనం 

శస్తందాహః పీడానథా స్తవః లుంచనం వేశలోమ్నాం చ దవైర్హశనమేవచ 

ఆత్మగుస్తావ ఘగూశ్ళు హితా స్తస్యావటోధనేః (చంసూం 2 24/46.47) 

పే wa. 46/22 

iiiy అంచి. 7[H0.U 

Aa 1 సంమూశ్చెనాని త్రీ అ సువ్యాని వివికాని చ పభోలేక టు యుర్తాని 

తస్యా గాల . న్ఫ్భ్యుదాం॥ హారుణంగరసం తద్వన్మ హొ షధసమాయుతం 

(Con td.... 
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(సోతోసోధనమునచై కటు తీస [దవ్యములతో కూడిన ఆహారము నివ్వ 

వలయును. 

జొషధ యోగములు :- 

il. 

2» 

కల్యాణక ఘృతము(ఉన్యానో ర) మహాతి క్రక ఘృఠతము, తి రర ఘృతము 

(కష్ట చికిత్సో క్ర) షట్ఫలఘృఠము పీనిని సేవింప చేయవలయును. 

కౌంభసర్చి(పది సంవత్సరములు రుంభమునందుంచిన పురాణ ఘృత ము.) 

ఘృతడొద శర్కరలతో కలిపిన [తిఫలా చూరముగాని. 
ళా 

దుగ్గముతో శిలాజరు. 

కేవల దుగ్రమునుగాని లేశ దుగ్దములో పిప్పలినిగాని చిితకమునుగాని 

కలఠలిపిఐనను, 

రసాయన పొషధ |వపయోగము లేర పై జొాషభములను రసాయన విధిగా 

సేవించుట (పశకస్తముగా నుండును.2 

(తిఫలములుు, (త్రికటుకములు, శిలాజిత్తుకలసి , ఒకమాసము చక్కెరతో 

సేవింపుచు పురాణ ఘృళపానము చేయుచుండ వలయును. 

తమ్; తద్వతవఏరకం దద్యాద్యు క్రిం మద్యాస్టుకాంజీ =ః॥ పొంగూాషణ 

సమాయుక్తం మావత్సంజ్ఞా _పటోధనమ్॥ (పబుద్ధసంజ్ఞమపై ్నశ్చలఘుఖి 
_స్తముపాచరేత్ (చ.సూ, 24/4850) 

అ.చి. 7/113 

లఘ్వన్న [వతి తీర్జోషమద్యాత్ (సోతో విశుద్దయే (అంచి. 7/113) 

చ.సూ. 24 /[55_57 
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10. 

11. 

13. 

14. 

రోయులకు చెప్పబడిన రషాయములను పానము 

ఇష స్ ఆ జల జి లాపీ 

కోలమజ, | తిరటు ఉశీర్తా నాగవేసర ? చూగము 1.2 (గా శీరలజలముళి 
(ia 

పై అజో, రా ఇ అలో సం ఉల ఖల్సా హం. 
వొన య అటి వసు mee Ren టల యను 

రా ఆ స a జ తాని గజి వావ్ 5 Fo" క్క శ సిప్పరి చూర్తము 1.”|గా అనె. అపించినను వమనమ్యు మూర్చ 
లు 

శ ఉస టర షక గ ఇల్లీ ॥ we కలామ్ అటు ఇ ళ్ ఖ్ నాతి సమయమునందు (త్రిఫలా మారాము అణ రంపియ్యు ఉదయమున 

ఒ GC క" బ్ జ ఆ [స ఆ ॥ న Ye అర్లీ గనీ డాని లీరమును వారము. దినములు అవుచుచు పల్ట్యభోట జనము చేయు 
వ! 

అన్న మద మూర్చ ఉన్మాదము రాస్త కొమల శమించును. 

(బ|రొద భ్ 176) 
చ I 

ఎశ్వోగ ఏడా రిష్ష-(ఛై ర) మూర్చ ఉన్నావో అపస్మారాదులను శమింప 

యును మోలామ 15 మల.30 క 

రానిథి రసము (ఇ ర) రస సింమారమ్యు సిప్పలీ చూర్ణము కలిపి 
En + & 

య ఆక్ ఖీ వ ల ( గో, ర అస అ అజ 

౧౦ మ. గా. సెనెతో సేవిపుచు శీత లోపచారములు చేయించిన మద 

"బారులు శయుంచును. 

ఇ 

మూర్యా్త్రక రసము (పై ర్చ రినసింధూరమ్యు స్వర్ణ మౌడిక భస్మ 
Wr పగ 

స్వర తోవా ఇస్మ్యముము శిలాజిత్తు ముఖ్య (చవ్యములు. 100.మ.(గా 

సపిం౧చినే మూర్యాచులు శమించును, 

+ 1 ట్ జో న న! 

తా నుభస్మము ఉశీర, నాగకేనర, చూర్ణములల కచిపి సవించిన మూర్చా 
స్య 

మలు శమంచుగు. (దాపు 

mk 

యకరాస్యు చ జ్యరఘ్నాని రషాయాణ్యుపయోజయే త్ సర్వమూర్చా 

పరీతానాం విషజానాం విషాపహామ్ (సు.ఉ. 46/25) 
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16. మృగమదాసవమును గాని బృహత్ కస్తూరి ప్రైరంవమును గాని ఇవ్వ 

వలయును (ర-త-సా ఎ 

మద మూర్భాదిహర అంజన నస్యాదులు 

1. 'సెంధవలవణమ్ము మబిశిల, మరిచ._ఏని అంజనము. 

2, శిరీష బీజాద్యంజనము 

3. మధూక సారాది నస్యము (భా. వ) 

విశేష చికిత్సలు 

దోషానుసారము కారణానుసారము విశేష చికిత్సలు చేయవలసి యుండును. 

రక్త్రజ మూర్చుయందు శీశల్మకియలు చేయవలయును. మద్యజ మూర్చాదు 

లందు వమనము చేయించి సుఖమైన సిద వచ్చునట్లు చేయవలయును. మద్య 

మును పొనము చేయించవలయును. (తగిన మా తలో). 

విషజ మూర్చాదులందు తగిన విషఘ్ను మైన హెషథాదులను (పయో గించ 

వలయును. 

దోషజ మూర్చాదులందు ఆయా దోషహార జ్వారోర్త కషాయ పానములు 

ఇతర దోషహర శోధన వమనాదులు [పయోగింపవలయును , 

1. 1) రక్తజాయాన్తు మూర్చాయాం హితః శీత క్రియావిధిః మద్యజాయాం 

వమేన్మధ్యం ని|దాం సేవేద్ యధా సుఖమ్ విషజాయాం విషఘ్నూని 

భేషజాని (పయోజమేత్ (చందం 17.3.4) 

ఫ్రే ను.ఉ. 46.25 iii) అ.చి. 7.109 

(౪) భావ. -37 ౪) వైంర. 21.2 
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వాతీజ మూర్భయందు కస్తూరీ .బిరవ పరనమ్ము అశ్వగలధారిష్ష పి త్తజ 
న్ 

మూర్భయందు కామదుధారసము, ము కొపి పెష్ట్ర స్రష్మజన్య మూర్చుయందు పంచ 
అలాట్ 

సూతరసము ఆవశ్యకతానుసారము (పయోగింపవలయును. 

ర_క్తజన్య మూర్చుయందు తాప్యాదిలోహము చం దకలారసము ఉపయో 

గింపవలయును. (ర. తం|తసార) 

మద్యజ మూర్చాదులందు ఈ క్రింది జొషధములు దోషానుసారము 

(పయోగింపవలయును. 

1. మృణాళ వీసము. పిప్పలి, అభయ-ఇవి తేనెతో ఇవ్వవలయును, 

2. దురాలభా చూర్ణముగాని, ముస్తా చూర్ణముగాని శీతలజలముతో ఇవ్వు 

వలయును. 

3. ధ్యాతీ ఫలరసముతోగాని హరీతకీతోగాని సిద్ధముచేసిన ఘృతము. 

4. దాజది మధుర[దవ్య సి సిదచీరము (అ.హృ.చి, 7 

ఛథమహర చికిత్సలు 

(భమ వ్యాధికి కారణమును (గహించి త్తదనుసారము చికిత్సింపవలసి 

యుండును. ఈ (క్రింది యోగములు అవస్థానుసారము (పయోగింపవచ్చును. 

1. శతావర్కి దిలామూలము (దాజ&ా-వీనితో సిద్ధముచేసిన శరమును సిఠా 

యుక్తముగా పానము చేయంచవలయును.. 

2. బలావీజ చూర్ణము సితా దుగ్గములతో సేవించిన (భమ శమించును, 

3. దురాలభాక్వాధము ఘృతముతో (చకద త్త). 

త ర సిద్ద లేర హఠీతకీ సిద్ద ఘృతము (భా. (పు! 

5, కౌంభనర్చి లేక రసాయనౌషధములు లేక శిలాజతు సేవన (చ్మకద శక్త). 

రాం (3) 42 
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6. భొంక్కి పిప్పర్సి శతావర్కి హరీళకీ 10-10 గాముల్తుగువము 60 గా 
స్నా 

కలిపి గుటికలుచేసి సేవించిన (భమ శముంచును, 

7. తాామభస్మము 25_50 మి.[గా. మోతాదులో ఘృుకముతోకళిపి దురా 

లభా క్వాధముతో సేవించవలెను. (ధా.వ.) 

2 8. స్యరమాకిక భస్మము మ స్తీష్క_ ఉషతన్కు పి్తమును శమంప 
. ణు వాట్లో చ ది 

చేయును. 200.300 మి. గా. మోతాదులో దాడిమ రసములోగాని దాడిమ పానక 

ముతోగాని కూష్మాండావ లేహ్యముతోగాని ఇచ్చిన (భమ శమంచును. 

9. అభభక భస్మము 100మి.[గా. రేసతోఇచ్చిన మనో దొర్చల్య జనిత 

వాళ కఫానుబంధ [భమ శమించును. లోహా భన్మమునుగూడా రలిపి యిచ్చిన 

ఇంకను గుణకారిగా నుండును, 

10. సూతళేఖర రసము. (యో.ఠ) 100, గా తేనెతో ఇచ్చిన తీవ 

(భమగూడా శమించును. 

11. సృృతిసాగర రసము_(భ్రమతో పాటు తం|దయూర్నా మలు ఉన్నచో 

100 మి.[గా. ఇవ్వవలయును. 

ము క్రాపిష్టి మహాసూర్యావ్తి రనము, చ్యావన[పాళశావ లేహ్యాము సార 
ఎవి 0 ఆటొ 

స్వతారిష్ట మొదలగు బొషధములు ఆవశ్యరతానుసారము ఉపయోగించవచ్చును. 

(ర. ఈ సార 

తం(దా చికిత్సలు 

కారణానుసార చికిత్స చేయవలయును. ఈ (కింది బొషధములు అవ 

స్థానుసారము [పమోగించవచ్చును. కఫమ్నుములు నిదానాశర జొషధములు 

[కియలచే తం్యద శమించును. కఫమ్నుమురై గ ళోధన శనున చికిత్సలు వ్యాయా 

మమ్ము రక్తమోక్షణము, కటుళిక్త (దవ్య సవన తంచను శమింపచేయును.' 

1. కఫఘ్నం తత కర్తవ్యం శోధనం శమనాని చ వాయ 

భోజ్యుం చ కటుతిక్రఠమ్ (చంపి 9-21) 
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1. సె ౦ధవ లవణము, తర్ప్చూరము మశిశిల్క పిప్పర్కి ఇస్కా అశ్వలాల 

జలముం-వీనిని నూరి అంజనము చేయించిన ని[చరోకూడ్రిన తొంద శయించును. స సట 

(టా 

ఇ, అ జ ల జా mit జ్ య” a శ ఖో న. . 

౦ధవము, శ్రియ, సక్షపము, రంజ్లాము ఫీనిని మి సమ్మూ త ముతో 
pram i) 

2. "స 

నూరి నన్యము చేయించవలయును, 

3. శుంఠ్కి పిప్పర్సి వన్క సై ంథవలవణమయు.పీని నస్యము హితకరము. 

4. మద అమృత్య పుష్కురమూలము* నాగరమ్యు భారంగి హూరీతరి. 

వీని కా్యధము తం[దను శమంపచేయును (ఛా, (ప్ర 

మూర్చాది వ్యాధులందు పథ్యాఒపథ్టములు 

పథ్యములు 

ఆహారములు ; 

షషికముల్కు రర్తశాల్హి వురాణయవల్వు ముద్గ, సూర యూషములు, ర్ట 
త 

క్ష. జల్లే లాజమండమ్యు రాగ్క షాడవములుు సితా. పురాణ రూష్మోా౭డము పటోలము 
mf pens ఆజ్ అట్ల Fe అ జు భో కదళి, దాడిమ్క నారికేళము మమాకపుష్పము తండులీయకము ఉపోవిర 

జాంగల జంతువుల మాంసరనముల్లు మృదు తిర లము ఆహారములు వరాణ 3 ఏను కోర 3 “ల 

ఘృతమ్ము కౌఎభసర్పిి గోదుగ్గమ్ము హారీతకి, [చాకు ఇక్షురినము, ఖమచూరమ్ము 
aa 

అంతరిక్షజలమ్బు నదీతిర కాపజలము, 

విహోరములు : 

శీతల _పచేహములు, సేరములు వ్యజనములు, శీతచ్భ్చాయగల (పదేశవాసము. 
మణీరారణ మి చుఎవన కర్పూర లేపములుని (దానాశక (రియల్సుశిరో అభ్యంగము్మ 

శిరస్సుపై శతలెతమ్యుతాభ్యంగము. పూత్నో క్ర వ్యాయామ ఉద్వు 6 

అపథ్యాములు 

పానములు కటు పదార్దములు, త్మకమ్బు తాంబూలము, 
జ జో లె వావ్ ఈ న న పతశాకముల్కు దంతభావనము, ఎస్ప్పిదనము, ఆతవసవన్క వ్యవాయము్మ ల 

లలో 

మ 
Can 

నిదా నిరోధము, (అ.హృ,చి. 7101, 102 2.౩ 
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అపవ్యవన్తిత చితము 
థి అలాటి 

మనస్సు నిలకడలేకుండగను కన స్వకార్యములగు చింత్యాదులను నిర్వ 

_ర్లీంపకను యుండు స్థితిని అవ్యవస్టిత చి_త్రమని ఆనదగును. 

అవ్యవస్థిత చిత్తము ఉన్మాదాది మానసిక వనికరారములకు ముందు కలుగ 

వచ్చును, 

గా ఈ [కింది కారణములు గూడ మని అవ్యవస్తత కు దారితీయవచ్చును- 

మాదక పదార్థ సే సేవన, సన్నిపాత జ్వరము మస్తిష ష్కరీట రాణు సంక్రమణ జన్య 

వ్యాధుబు మూ(తవిష ర_ర్రమయత్క ధాతుక్షయ జన్య మ మస్తిష్క వ్యాధులు అధిక 

(శమ. 

ఉద్వేగము, చింత, శోకము (కోధము, మౌనసిక్మశను-ఈ మానసిక 

కారణములు గూడా అవ్యవస్టిత చిత్తమును కలిగించును. 

కారణమును గమనించి లక్షణములను గమనించి ఆయా అవ వస్థలలో తగిన 

చికిత్సలు చేయవలయును. 

మేధ్యముల్కు మనో ప్రశామకములు అగు చికిత్సలు చేయవలను, 

దీర కాల జన్య ఆఅవ్యవసిత చిత్తమున ధార పిచు మొదలగు [కియలు 
యు రి గ! అటి గ్ 3 

మేధ్యములగు ఘృతములు [పయోగించుట మొదలగు వానిచే ఉపచరింపవ ను. 

బోర్డర్ లైన్ పరసనాలిటీ (Borderline Personality) అనబడు 

పరసనాలిటీ డికార్లర్ నందు అవ్యవస్థిత చిత్తము (పథాన లక్షణముగా నుండును. 

సాంఘిక సంబంధములంద్కు [పవర్తన్క శీలము, వ్యక్తిత్వము వీటన్నింటి 

యందును అస్టిరత్వము ఉండును. వవర్త రన అనూహ్యాముగా మారుచుండును. 

తీవ అకారణ (కోధము, నిగహలోపము కన్పించును.. 

1, P 118+ API Text book of Midicine (1936) 
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యిట్టి స్థితి వారి వారియందు స్వతసిద్ధముగనే యుండుటచే చికిత్స దుస్చా 
ధ్యముగా నుడును. ఎంతో కషముమీద వారి స్వభావముతో కొంత మార్చు 

తేవచ్చును. 

గదో ద్వే గము 

పర్యాయములు 

అతత్మ్వ్వభిని వేశముు అపదార్హ గదమి విషీ_పల్క్ గచో చ్వేగమ్యు మహో 

గదము- ఇవన్నియు సమానార్ధిక పర్యాయములు, 

. wo జ” ar 
వశము మవోగదము అసు ఎర్హ 

ఒకటియే యని చెప్పబడిన, 

జ! mr” ep భీ గె స 4 జ రాని అతత్త్బావిం వశము సూన్వజలు వివరెంపఎడినది. గదోద్వేగ మచట 

వివరింపబిడినది. 

Fe గ ఇ ఇం” వాట్లో అనో జ ల నో న 

శ వ అ \ గ స్ గో Cal గ్ రాగమై శే స్టో ట్ al మడ్త్వాహ్డా నము అనటఆఎపం౦టి వాంథిని ఉన్నదని తలచు వ్యాధి శర గదో 
జో లో జ a క టల ర అతనా. ఇల ల కల్ ద్వేగమనబడును. ఏ పవ్వాము మెర్కూ జైనము రోగికి కరిగెనో అది అచట 

లేకపోవుటచే ఇవో ఆపదా గదనోని అనదిడుచున్నది, 

నిదానము 

అలో. 
ధు ఖ్ గ. అటో అ వ ళో సం 
ఫాలీవతర మాసనిగిది , స Mm ఆ WU, 

స యు 

wim, 
' wp ళ్ వ. న 7 ఆ క బట్ట 

wd Caren rane అ టనే ఆయనా జ ఆటోని 
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- తన పొట్టలోనికి భుజింపబడిన ఆవీారముతోపాటు పాము లోపరికి 

పోయి తిరుగుచు భుజించిన ఆహారమును తిని యు చున్నదనియు అది ఎప్పుడు 

బయటట వచ్చునో అనియు సతతము అదే విచారములో మునిగిపోపును. దానిని 

గురించి భోకించుచుండును. 

కొందరు తమ మ స్తీష్క ములో కప్ప (పవేశించినదనియు కొందరు తమ 

శరీరములోనికి గాజు ముక్కులు పోయినవనియు తనుకు హృ దోగము లేక 

కాన్సర్ లేక ఎయడ్స్ వంటి వ్యాధులు కలిగినవని ఊపాంచుకొనుచు ఆయా 

అతణములనాపావించుకొని త్మీవమైన చింత ఉద్వేగము పొంచెదరు. ఈ విధ 

ముగా వ్యాధి శంరొచే నిరంతరము విచార గస్తుై. యుందుదు. వారికి శి లేదని 

యు క్రీ పూర్వారముగా సాస్త్వ్వన వార్యములు చెప్పువారి మాటలు వినిపించుకొనర 
ఆశాల 

వా౨ిపె కోపమును రలిగియు౨దురు. వారు చెప్పిన (ఫమబన్యా పషయములను 
4 

” ల చి | వై * ధ 

ఆయాదించు వాంయాదు (ఎతిని తరరిగియుందుడుం 

షరా పిశయమున సీత హ(్వ కఫం ప్రముగా నుండుట్క శ్వాసయందు పూతి 

గాధము వమనము, ఉపు_శము. ఈ అషణములు వాంతి జీరావసలో రసిపించును* 9 రాల రి £9 యు 

కొందరికి స్పర్శ తీష్టమగును, కొందరు జలోదరాది ఉదర రోగములను 
ఇ లాస్ట్ a ఆ క శ. ర్యా సే ఖం 

పొందును ఇర ఇతర దారుణ వ్యాధులను గురంచి సతతము చింతించెచురు. 

దీనిచే పుఏస్వ్వతోపము, నిరంతర దుఃఖముచే జ్వ్బరిమ్య రొంపము మొదలగు 

అషణుయులు కలుగును. 

ఈ వ్యాధి అధికముగా 40 నుండి 50 సంఎవత్చరముల వయస్సులో 
టో ol 

కలుగుచుండును. 

న్ అ మాసమాసరొజ సావన జస్ట్ రౌ వులు wy, wen, ఫట ఆట్ ణీ ల్ న 

(మ వ 5౦ బంటి ఇదు ముష్పు , క న. చటుతె 

ఈ వ్యాధి ;వాయిరముగా తఠఅవని మాధవనిదాన పరిళిష్తమున "పే. సాసబడినదెం 

కాని ఈ వ్యాధి అనగా హైపో కో స్రియాసిన్ (Hypochondoriasis) | 

ప్పృచుషువిచముష రికి సమానముగా శలుగునని ఆయునిక ఎ ద్య తిం చబితీన వి. 



మానసరోగ [పకరణము 663 

వ్యాధినిర్ణయము.-రో గి చరిత మొదలగునవి వాగుగా పరిశీరించినతదుపరి 

శారీరక వ్యాధి నుండి వేరుచేయుటరై ఆయా లకణముల ననుసరించి సాధారణ 

పరీక్షలు విశిష ఆధునిక పరీక్షలు జరిపి శారీరక వ్యాధి లేదరి గమనించినపుడు 

వ్యాధి నిర్ణయము చేయవలసి ఉండును. 

సాధ్యాఒనసాధ్యత- ఈ వ్యాధి మూవ (పర ఇతి కలవారిచే వచ్చుచుండును, 

ఇతర వ్యాధులేవియు బేర స్వతం తముగా జనించినది; చాలా దమస్సాధ్యముగా 

గాలీ ఇ. రూ శం ఖు ఇ ళో అనీ ఆ ఒం ౯. వ. ' అన, నుండుననియు ఆల్ల పేల ప్రై ద్యమున చి టొషవనములు నిరపయోగముగా నుండు 

కాళ 
ననియు అల్లో పెలప్టై ద్యామునే వివరి"*పదిడినది. Mu బళా మకొచిరిత్సలు మా, మే 

కొంత ఉపరరి పవచ్చును, 

గచోదేంగ చకిట్చు 
కలే & 

౬] ఇ తం 1" త. ల ' SN గాణ నత 4 క్ జాజ్ అల (1 జో ఆరా సంనమంను రంనె-చు మాటలు చపప ఆబ్బె హముసు (వేవర్శెంచుట, 
మ ie 

ఇ “ a గా ఇ గ En wy Mt ఇ ఖే wy Ww ఆ yar జల్ల hosp 
హార్షణముసు రచించు రు స ఉం ప్రదారవపెందుగు చుచు ఆ వృ స్తత 3 CD మీ గదో 

చ్వేగము నం Ps పాచిరచి ముగా ఇ 

కాలు ౪ * శ వొ స లాప్ wey నే అజీం న nm ఆల్ జల శభ ఇల ఎద్యుడు 2 గెల అవనింయయు వ్యాధివదిను సత్యమును చెప్పుక రోగి 
చ ~ oe 

4 

ఏన వారంగా. వినుచుందవలయును. ఆ విధముగా 
ఆకా ఉన ల్ టా అలో స, కాక 

ఏ జ ల మం ఇ. bn 

ఖా ఇ కంల మె ons rw గ స్సు ఇ 
అత్; వీ స? న లే లుం ట్ టో క. Wd ie న Ne 

అం షూ ef . [ వీ జూలీ వ. జ గో 
Bs లోతే త చిరని ఫి న న WD, యత్న అవపరమలునస్తు ఆమపాచ 

Da 

we " శ శ జ నె ల ఇ . 

రములును ఆగునవియు * వముము శ "పదయుగవియు కోని రపమునసు అథి 

ఉల “జ జ లో కా. జ జ // నలల ఆ, ళో వాస్ ఆ వ. నో / ఇల 

గా వ్యిం చెందింపసిజంయుు. గెట అ షవమునను గది ఎప్టగము నందు (అయో 
vd 

గాము చం సం 

way న % న. ఆ శ ల సం ల్ wy" శ PF + ఉన జాట్ల, 2 

GOI mtn we AC ee ఉం ల్ i ఆతు టిం ఎదుటి ఖో wl యి స్నిగ 
చ 

0: 

i ఇం”. క శ Te en శ. 3 గన YE 
1, 1 రి డు పౌలు ఆలే న. సుటెత్తన్నా వు కేల ల 46 

లీ 

(11 1 ఎ 1. Text hook of Medicine P 11.78, 



గుణమును కలిగి పుష్టిని కలిగించునవియు అగు అన్నపానములచే ఉపచరింప 

పను. 

వాత వ్యాధి చికిత్స యందు చెప్పబడిన ఘృతములు, శై అలములు, రసౌ
షధ 

ముల్కు రసాయనములు విధి పూర్వకముగా అవసరమును గుర్తించి ఈ వ్యాధి 

యందు (పయోగింపవ లెను2. 

ఇతర శామకౌషధములు 

యమాన్యాది చూర్ణము (ఖై.ర)) 3-6 (గాః దుగ్గము లేక షర్చత్తో 

సేవింవచేసిన గదో ద్వేగము ఉన్మాదము నపుంసకత్వము ఆగ్ని మాంద్యము 

శమంచును, 

క్షీరోదధి రసము (భై .ర) ఖజ్జలి అ భకమ్ము శిలాజితు  స్వర్షభస్మము 

మొ[నవి ముఖ్య ద్రవ్యములు. 200.400 మి.|గా (తిఖలా రాష్యఖముచే “సేవింప 

చేసిన గదో ద్వేగము, కయ వాతపి_త్త వ్యాధుబు, జీర్ణ జ్వరము శమించును. 

గన్గ్థరాజ తైలము (ఇ .ర) అభ్యంగాది (పయోగముచే గదో ద్వేగము 

వాతవ్యాధులు కృశత్వము, ఆగ్నిమాంద్యమొ స్నాయులో గములు- వీనిని శమింప 

చేయును. 

1. సా న్వనాశ్వాసన వచనై ౩ స్నృహహార్షిణ తీర్పు ః 
అటి చా క చుం 

అపదార్థగదేనార్హం చకిత్సేత్సాధుసవయా 

గదొమిఫ్యేతి నవదేద్భషగస్య రదాచన 

సయద్(బవీతి వృళ్తాన్నం సావధాన శ్చణోతు తత్ 

వాతానులోమనం యద్యద్ దీపను పాచనం తరా 

పి తృహృన్నాతి కఫక్ళద్ భేషజం ఠ|త్పయోజయేతి 

అన్నపానం చ సుపచం హృద్యం స్నిగ్గం చ పుష్టిర్భత్ 

అపదార్చగ దే దేయం తదేవాన్యన్న శర్మక్కత్ (౨-5 78/1355, 2, 4) 

2. వాఠవ్యా ధాహితాస్యత చ లాను 

అను వ 2 | ల ఎల ఎ ళా ల శ 

తాని (పయోజయేద్వ్వైడ్యో భేషజం చ రసాయనము (వైరం 78/3) 



అని దా (ప్రకరణము 

ఆహారము, నిద, (బ్రహ్మచర్యము, అను ఈ మూడును మానవుని ఆయు 

రాయమును కాపాడుటకు ముఖ్యమైన మూడు ఉపస్తంభములు. వీని మూడింట 

శాస్త్రవిధి ననుసరించి సివించినచో శరీరమునకు బలము, వర్ణము పుష్టి, క్రి, 

ఆరో గ్యము కాపాడదిడుచుండును .! 

Mn అర ర అన WET లో wy mf లుగ ఇ. 

యిం[దియములు మనస్సుచె (పరితముప్లై కమ రమ స్వర్భత్యములు న: 

వేర్నుటలో అలసట చెందినపుడు మనస్సుతోయూడిన ఇంద్రియములు సంపూ 
i 

విశాంతి తీసుకొనుస్టితి నిద అనదిడును.ి 

అనగా ని!దలో సునయనకు, ఇం దియములరు పరిపూర యిన విశా! 

| 
భు మా 

లభించును. ని _ద్రవలన సుఖ మమ్ము హు బఐమ్బు శ్రి ంసె సము జ్ఞానము, ఆయు" 
= 

యము ఇవన్నియు అఖవించుసు, 

నిదను సరిగా సేవించనేషుడు అనగా ఆధి రకముగా ని|దించినను అ 

ముగా నిదించినను ని|చవలస కం గవలసిన సళ్ఫళితములు రలుగక దౌర్చల్యవమ . 

కృశత్వము, పెంసే సృషహోన్కి అట్టె న్రానేము(నుసెస్సు సరిగా పని చేయరపోవుట్రవ్యాధు:. 

ను 

కలిగి ఆయుస్సు ఉణీ చును. 
MT ల. 

i. (త్రయజఉపస్పె మ్బాషతి ఆహార స్వప్నా (దిహ్మాచర్య NUL) ఎలితరింక లు 

యు కి ఉపస్ఫ బముపస్పి నా 8 శరీరం బలవర్హో వచ యోపచి తమనువ ర 

యా వదాయుః సం; గారాల చంద నారమనువవమావన్యయ్. 

ఇ wh జ శాల 

4 ఇర 4 

ఇ హాపొపపబమెన్ల ల (చ.సూ. 11/3 

చ. జీ 

॥ 

ఈ + టే షో జ్ .* న oa అ తీ ఉనా 

2 i) యరకాతు సువేఏ ౨౨౦ రరాస్తితా్యానెః ల్ల మాని కం విషయేఖోన నివర ౦౬: 
లా స ్ఞ్శ * గా తం చి అణి 

తధా స్ప్టైవతిమానవ$ 
(చ. సూ 21/37) 

3. ని;ందాయన ౧ సఖ) దుఃఖం పష8 రౌర్న్యం బలాబలం 
అలలో 

గ! చ్చ 

న 

లే i ఘు 
న; ష్ గ 

ఇ! స గ్ గ్గ 

షవుతా దితౌ నం అజెనం దవితీం నె చి (చను మ 217381 

మో టో 
కక. 



666 
రాయచికిత్స 

మానసిక వ్యాధులలో న్కు కొన్ని వ మనో వికారములందు కొన్ని ఇతర వ్యాధు 
లందు అని[ద ఒకముఖ్యలతణముగా నుండును. కొన్ని వ్యాధులలో చను కలిగించి 
నచో వ్యాధి తక్యరగా శమంచుటకు సవారరించును. 

న్నిదానాశమునకు కారణములు 

మానసిక కారణములు =. 

చింత, మనస్సంతాపమ్ము ఆర్రిక నంబం౨మైన చింతలు :.0ఏ కలహ 

ములు, స్త్రీ సంబంధ చింక్క ఉద్యోగ వ్యాపారాదులు నందఐ”: చిన చింత 
ఉ ద్వేగము ఉత్క_ంర్క ఈర్ష్య [కోధము భయము, అతిహస్షము ౨ మొదలయిన 
మానసిక కారణములు నిద్రను మారముచేయును. ఏవయినా ఒ. వనియందు 

అధిక ఆస క్తి కలిగియండుట్క ఉదా :- సినిమాలు చూచుట డగల్కు అధ్యయ 
నము మొదలగునవి. అధికమయిన సత్యుగుణము రోరిగియుండతుటదే తమోగుణ 

మును జయించుట. (ఈ కారణముచే రలుగు నిదానాశషు మేనిని కొరెగిగణవయు ల) 

శారీరర కారణములు := 

విరేచనక కర్మ నస్యరర్మ్యి విమనర రి స ఎమపొనమి బ్యాయోనుము ర ౩ 
అలీన 

కష అందో జడే స, ఆ * 
న్ ఫొ ఫ్య గో జ చ 

రాళుణమ్మి ఉపవాసము న. అ ముఖరరి మా శయ్య అటుఖ రరమయిన 

కే 

వకోవ, : పర, (పరోపమి ఆఅధిభూ తము కౌఃదంతో న్ ఎవొతుర ముగ ఫ్ ఖీ నిదా 

ల్పత యుండును. ! 

1. iy తాయస్యు 9 క వైఎప వి పలేఠ్శ' 

యోరర మోతణనయు తవా ఆం మాని టన టట డుం ల వ్యవాయోరివ ఎాష్షణ య GoM వచం ల ని మండు ప EN ఆం టుయ్య 
లో చ w తు లో ఖా a 1a కున - Cy జే జ నిదా (పసజ్ఞమహితం వాయు స్ట సమ చెల్లై ఎత ఎమచి మ్ యు! 

డీ 
ఇ టే తాటి ( wm 7 ౯ జ ణు క / నిద్రానాశేస్య వాతవః కార్యం కాతోవిలారాశ్చు 'పకొతిరాయులెవ చ 

dr, bw (ae) Cr) 

గాన్ ఇ మ న న సో / “9 ని|దానాళ ఒనిలోచి లఎల్తాన్నినిసావొం హా యాదన్నే pas pie 

లో 

సంభివత్యభథిఘాతాచ్చు (పత్యనసిైై "gg 'పళామ్యుతి పె Y 4 1) 
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నిదా నాశమువలన కలుగు లషణములు 

నద తగ్గటము వలనసన్ను రా 
fy 

తము రోలెగి వాతము పోపును. 

న్మిదవ 

ఆవలింతలు, మ ఇ. tren చిం జ 
Ce ఘు 

నుండుట- అషటములు రలునును, 

Rom కట శ 
శరర టదేచ్ గ్రమ్బు రూ 

“మటు రారపోట్కట 

(త 2 

తే 

స్త్ na 

రణము చేయటం 

oe 
Cn 

wm 
he బై 

కపోపుట | ఈ ఉర అ 

జౌ హాము 
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= సాని (బడలిక, 

వలనను రూ 

వలన, 

రళ్ళు బరుష్ప,” 

(భః ॥ 

~ న ఆం ఆజ టె 4 ల 

నలు ఆ. బంపలస తయిను మానసిక అసహానత అనాసుస్ట్టము మొదల 

అగ జ. oa Wm ద Magn Bu gy, Snes PEN omy kam ఇ ఇ . జ జ a 

doy Wu ౪ అటు ఆ yy WHO టె న శ క స ఘా = ఉదా 2 ద రిఖార. 
pany + 

ul a . ఓ > లొ oN es ww [గౌ ఛా we, a ఇ. బ్య on రతం వ్యా. అ సయ శౌస్టసు సాల్ సిటి, వ్వావి ఇనుతు సామరెసము తగు 
3 a ఎ ఫీ ని జరి mn 

మధుమేహము గూడా ఉతర రొరతసులు. తోడోయనపుదు. ని;దానాశము వ A wT టి తి gt అఆ టీ alta అ Wax, 1 సనిానా ముం శో 

శో జ ఇ Me em wr, 
సగర Wri Wl hd amet habs ఈ 
రం టో 

జో 

3 ~My హా అన్నదా శాముర చికిత్సలు 

ణా, ౫ ళో ~ na అసో 9 GS అ Ry! we 
oF} (తొ స్ ఆము! Wy "న wy We tla te er ఈ ఈ అంల్బిలు వం. 

స షో 

క hi 
ఖ్ టే న జ న స wt ww" లా గ్రా అట సల్ల నో | జు గంప వలసి దుమ నే. జిలింలతనర కొసి అవనలలో ని;వ ధాతుసాః 

క a షు 

me" a న. నా ఖే 
/| RE కో రిల 1గ్యా ఆ | (| శే 

కేం ఈ. లీ wr Pas wd wt భం nO (చ న 21 వ్ 

hn 

‘3 ర్ pls Sy wwe, WON, motu శా Cf el అ దాట mm 
న్ i) మ, న Or / పల hoe we “me hh dan 

షు కా నో 

జా? Ua జు! న లక్ Ea య జ్య ణ్. 

ఖ Be tt wR ౫ గ గ శ షు" చూ బె చ DORR Te 7 PA 

werd షం me sm} 

st alls | న mpm శ తలగ బ్బా శ he జల en " ey , ఇ 
ii Wh wr న ad Tn hth wr em DE nee “7 శీ ఆ గమర్తి శ్చ 

we య. య పా ban ws 

al np 
(౪ టి సరం సూ అ 1, 

వ్ వర తొ Fry op wou జ 1 త్ తా చ న. అ ఈ క్. Ph a లం 

L111 tw ww is te hard wt aw Wh seems he ee ౪ 
ణ్ ta న, ళు 

_ క్ rr > లా GE కల Cs Yr Wn క | 

పిట శే / షా క |. ఆ ఫోటో ఎం వాతా న గప ల 9 త్; 
ry ఇ mo hy స 
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తన్కు రోగనిరోధ నివారణను కలిగించుటలో సహకరించును. ఉట్టి స్థితులలో 

గూడా నిదపట్ట్లనపుడు తగిన తగా నిను కలిగించుట కె ఉపచార:ులను చేయ 
= 

వలసియుండును. ఆటి అవసలు ఈ [కింద పేర్కొనబడినవి. 
ట్ థి 

1. రాతి జాగరణము చేసినవారు ఎంతకాలము జాగరణ చేసి." అందులో 

సగముకాలము పగలు భోజనమునకు ముందు ని(దించు. ' మంచిది, 

(గీష్మ ముతుపవునందు రాతికాలము స్వల్పముగా ఉండుట :..సన్తు రూక 

తము అధికముగా ఉండుట వలనను ఆరోగ్యవంతులు కానా పగటిపూట 

కొంతసేపు ని|దించుట మంచిది.2 

"4 జ్ fy mw అటో టే న. ప 

2. అధికముగా సంభాషించుట్క చచుపుట్క సుగతము పాడుట్క, బరుప్పులు 

మోయుట్క నడచుట్క శమకరమయిన ఇతరపనులు చేయుట, అధిక నీ 

సంభోగము, వాహనముల (ప్రయాణము చేయుట, మద్య-”"నము మొద 

లగు పనులచే (శమ చెండినవారును, 

3. వాలుర్వు వృద్దులు, దుర్భలుల్కు పగటి వివ అలవాటుగా ౧౨ వారును, 

4. ఆజీర్ణము, ఉరఃషతము ధాతులుత, చొర్చుల్యమ్యు మలా తప్ప అతి 

సారము, ళూలళ్వాస్క బారు రౌర్మ్యము అఖిఘారమ్యు చుదలగు శారీ 

రతవ్యాధులు కలవారును. 

రజక గా శనీ అ యం. శ జ వ్ జ ళో బోటు" 
చ్, ఉనా్మాదమ్బు కోధము, శకము భయము ముదులగు మనో వికారములచే 

పీడింపపడుచున్న వారును. 

న జ జే ఖో 4 (oy నల న ™ ఈ జా 1 i) (గీష్మవస్టైమ కాలేషు దివాస్వప్నో[త్పరప్యలోః త్రీజీ, దివాస్వష్న 

2” అవి ఉర. ముల లావ శ we on 

సస్మాల్లషమ న శస్యం॥ (చ. 1/45) 

ii) యావత్కాాలం నసు ప్రసార రా లస షప్నాధ్యణ చితాఎ తతో ౬స్టి 
లాటే 

7 లీ న న న. న. | 

మాతం తతా_లం దివాన పం మం.యం ల్రతం;తొంతరి పచనము 
Ue) Ci eC 

ఆద య వటి జ స్య ల wi లె 
పంన ఎబక స్పష్ట ఇష్యుయుథిల్ భజం (హం సందాత్ర) 
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వీరందరు వగటిాట రూడా నిదించవలయును. సాధారణముగా పగటి 

నిదవలన సి గతము వది చంది రవము పి దము గహాడొ వృదియగును. కాని 
బిందు జాట్ల ఎట టె 

పె అవస్థలలే తగినంతగా పగలు ని|దించినను హోనిని కరిగింపక రాతువులు 

గ wa జ వె షా ఇ ళా _' జ ms శో ల్ 

నమసితినొంద బిలము వృద్ది పొందుటరు ఢష్యము పుష్టఎందుటక్కా శారీరక 
6 

దార్హ్యతృ ఆరంపు వృద్ది నంచుటకును పగటి నిద సహకరించును. వీరికి పాకృత 

మగా నిద నపుడు ని|దాజనర [క్రియలు చేయపలపియుుడును.]! 

ని్శిదాజనర చికిత్సలు 

బాగు: నువాసనలు గల తై లముకో అభ్యంగనములు, సుగంధ ద్రవ్యము 

లతో ఉత నములు, సంవాహానములు సాన్నము, సుగంధలేవనములు మూర 

తైలము (-భ్యంగ, సక పిచువ స్త, ధారా తగ్రధార; కర్ష అక్ష పూరణ 

తర్చణ [5౮:.. ; శుచిగా అందముగా నుండు బుక్వనురూల మన్ నోనుకూల వస్త్ర 

ధారళణముం 

1.1) గీలావవయననుద్యప్రీకర్మవారార్వర గ్షితాః ఆజీగ్టినః కతాః శీణావృద్దా బాల 

సథ... దిలొ కి కృషారతీసారహాలా ర్హాః శాషాసినో హిక్కిా నః కృళాః పతితా 
అలనే జా అణాల 

జపే oT ఎ ఇ సై ల mnt 0 re సె శ శ చా 

విహలోనత్తాః క్లాగ్డాయానపజాగర్ర 8 [కోధళో రభయన్లానా దివాస్వప్తో 

దితాశ్స్చుయ సర్వఏతే దివాస్యప్నం స్రచేరన్ సార షాకాలికమ్॥ ధాతుసామ్యుం 

వాల ఇ ఖ్ భాధా సరి అమ న్నా న గ 
తా పషాం బిలం చ పషపజాయతే శేషా పుష్ణాతి చాజ్జాని ప్రత 

ఫవతి చాయుషః (చ.సూ. 21/41.42) 

క్షే మువా తువాషా్యనా రష్టసు వ్య ర్త భారార ర్మఖిః [కోధళో భయిః ర్లాన్తాఆ శాన 
సీ 

దజాలాచిలడీఆ కుత్ఫుత్నూ9 (పపీడితాన్ । అజీర్హ్యథి 
ter 

నిశతానపి॥ ధారుసామ్యుం తధా గ్యాషాం శిష్యా 

చాంగానివృష్యతి!! (అ-సం.సూ, 9/46.48) 
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ఇష |దవ్య,పా ప్పి శుచిగా అందముగా మనోను కూలముగా నుండి గాలి 
ప్ య ఆవలి 

మ: న్పచు ఉన్న శయ్యాగృహము. మృదువైన ఏ_స్త్రము కలిగిన సుఖకరమైన 

షై న్యం 

*. *శరాదులు : 

అల్ల శాల్యన్నమ్ము దుగ్గము, విశేషించి మహిషషేరమ్ము ఇతురసము గుద, పిష్ష 
6 

ల్ 'ర్ధములు, భక్ష్యుముల్కు మాష్క గోఘమ్మ కీలాట్క సూరరమాంసము ఇతర 

౧ వాప బొదక మాంనరసముల్కు మత్స్యములు-వీనిలో సాత్మ్య మనోను రూలము 

నవి ఇషవర గంధస్పర్శలు కలుగునట్లు సంస్కరించదికినవ ఇవ్యపలయును. 
ణి 0 te ne) 

న్ షమైన మద్యములు పానము చేయించవలయును. 

“తరములు : 

మనోను కూల మైన శబ్రములు గీతములు, ఇష్టజనులతో వార్తాలాపములు; 

ర్యసా ఫల్యము కలుగుట, కృతక్ళత్యత,సంతో షము; [దబివ్యాచర్యమున ఇష్టము 

మ్య సుఖములందు నిస్పృహ మన; (పసన్నఠను కలిగించు ఆత్మతృ ప్రిని 

గంగించు ఇతర క్రియలు. 

విదకు తగిన కాలము: అని[చకు సంబంధించిన వ్యాధులు వేదనలు కారణ 

ములు తొలగించుట--ఈ |క్రియలచే సుఖకరమైన నిద పంటనే కలుగును.! 

పా. 

1. i) అభ్యంగో త్చాదనం స్నానం [గామ్యానూపొవకార సా; శాల్యన్నం సదది 

తీరం స్నేహో మద్యం మనఃశుభమ్॥ మనసో౭ఒ నుగుణాగన్హాః శద్దాః 

సంవాహానాని చ చక్షుష_స్తర్పణం లేషః శిరసోవదనస్య చ స్వా_స్తిర్రం 

శయనం వేశ్మ సుఖం కాల సధో చితః ఆనయ న్ష్యచిరాన్ని(దాం (పణష్టా 
. యానిమి త్తతః (చ.సూ, 21/5154) 

(Contd అలం 
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ర ఖ్ 4. ఈ 
కసత శ య wht he) “ 

ల ల జల్ జ వ షే a టు జు టు ట్ 1. జీవనీయ గణసిద్ద సర్పి ఉరానుపానమురో జ నదిపలయును. 

(అ.సం,సూ, 9/64) 

2 పిప్పలి మూల దూరము 2 గా. రగా. పురాణ గుచదవపనో ఇచిగన చిరకాల a 

wet 

జనిత నిదానాశ ము గాడా నమ ంచునుం 

+ శ al ॥ గ్ 4 స్క న ష్ * Ye నాట్ అ క్ pp న. 3. భో ం౨గుయు మతములో దంతము చెరి అవాయగము౮ నూత పొదతలము 

అరు ₹పనము చేపిన సుఖని:దచ రొలుగును. (వై.ర. 
tn 

అం wy ఆన జి ఇ లో ౧ ఆన్ గ సర్బగ )వావటి = మదాత్యయ్యయ ఉగ్నాద్క ర ర్రబచనాధిర్యజనిత, వృక్క 
(పదాహాజనిత “దానాశనమునందు; ఇకరకరారణ జనిళ నిదానాశనమున 1 (గూ 

నుండి పా. వరు ని్రపోస్తుపరు ఇందు గంటలు ముందు పాలతో ఇవ్వు 

వలయును. 

మా. ది నాధా (చ అవరి ఇ) జటామాగాస్క ఖఘురాసొనితాము అశ తు! య 

గండ._మంచి, ఏ మెంటు ewe 

1 అవ ర లి లజ మ ఆన లం | జ నర ఖ్ li) శీలన్నగైని వస్తుడీరముతురసం రస! ఆనూపౌదకమాంసానాం భక్ష్యాన్ i 

గొడిర్ హో రాన్"! రాదిన్యద్యాని మాషాంళ్చ రిలాటాన్మహిషందధి। అభ్యం యు 

వః మ మో . న ఇల సాల నల్ టం క్క hag nf అన జ గో 
fy SN నన్నాను మొల! న Teeter see చతుష బర్చ్పణం బేపం శివనో 

చన | ల అలుపు ల ee రాలి ఇ రల ఇగో అదింసెం చ పవాణ సుభా పె సుఖొం శంయ్యాం యలోచితేనంవాహనం 
* 1 = A గ a క జు. జ్ జో ఖో ల | * లు 

నలల ఖం ఒల్పచ్దా! అగ. పవి? సెద్వె? ౨ రానుపానం చ జీవనీయ్యు వ అలలే మ వ 

| అపై LY 
త 

ఒవ్ ఫాటి 
ఖీ 

టం లలఆల [1 రొాంత్రా వాటా చతొ ఆక నివ ఛ్ రృతర్య్కతా “చొ (౧ అట్ eb 
బా | rsa ou స జన స అం కెంంయంచాలొ జుమా రొమం ని దా బుఖ పదా ; బహ్మచర్యార తే స షు i న్ 

1 అటో + కో జో ws * శాఖ్ అ క wh We we, శ. 4 ణు 
REE ITT దెం అలు పసెని సంాకాలగ నాతివ రె స హ్ సు dd LC Dn Yd by 

(అ.సం.సూ. 9/61 -66) 
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విజయ పుష్పాద్యవ లేవ్యాము --- *-3 (గా ఉరముతో మనోవికారజ 

అని దాశామకము. 

[దాక్షొనవము (యూ.ర) — 15.30 m1 దౌర్భల్యజనిత ని|దానాశమును 

““మంపచేయును, 

రాజావర్త భస్మము ఈ 100 మి.[గా. 200 మి.[గాం ఆమలకీ మొరబ్బా 

"క రోజా పుష్పావ లేహ్యముతో సేవించిన మదాత్యయ, చిత్శ విభమ్క ఉన్నా 

'దులచే కలిగిన ని|దానాశము శమించును. 

ము క్రొపిష్టి -- దాహ |భమ్క పి త్తవృద్రితో రూడిన అ నిదయందును, 

ఇతర ని్నిిదానాశములందును 50.100 మిగా. పాలతో ఇవ్వవలయును. 

న్వర్రమాకిక భస్మము --- 200 మి.[గా. కేసతో నిదాకరము. 
వ 

సూతిశేఖర రసము  వాఠపి త్త లక్షణము [భమతోకూడిన నిదా నాశ 

“మన 100 మి-[గా, సితాయు_క్ర శీరముతో యివ్వవ3ను. 

వసంత కునుమాకర రనమ ఎ 100 మగా. పు స్తిష్కు- శ్రమ జన్య 

ని|దానాశమున కహూష్మాండ స్వరసము లేక [(తివాతర క్వాధంతో ఇవ్వవ ను. 

అపస్మారమున్వ అపత౦[తఠకమున చెప్పబడిన ఘృతాదియోగములు మనః 

పసాదనము కొరకు (వయో గింపవచ్చును. అనిద కారణములకు తగిన 

చికిత్సలు చేయుట అవసరము. 

అతిని ద-దివాస్వప్నము 

అని[దవై చెప్పబడిన ఆహార విహారముల అతి ఉపయోగము చేత గాని- 

ఇతర కఫవర్థక తామస [(పధాన ఆహార విహారాదులచే గాని పగటి సమయమున 

[గీష్మ వర్జ్య బుతువులలో ని(దించినపుడు శ్రేష్మ్యము పిత్తము (పకోపించి ఈ 

కింది వ్యాధులను కలిగించును, 
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హలీమకమ్కు శిరశ్ఫూల, పైమీత్యము అంగ గౌరవము అంగపరమ్యు 

అగ్నినాశము హృదయోపలేపము ళోవ్య అరోచకము హా హృాల్లాసము, పీనసము 

అర్జావబే ధకము, కోర ఉద ర్రమ్ముపిడక్క కండు, తం|ద్క కాస్క కంఠరోగములు 

స్మ్కృతినాశముు, బుద్రినాశము [పమాహమ్ము ఇం|దియముల సామస్ద్యము తగ్గుబ, 

[సోతోరోధము, శరీ వరమున విషమున్నచో అది. వ్యాపించుట-ఈ లక్షణములు 

కలుగును] 

అతిని ద శమించుటకు, అతిని|దా జనిత ఐకారములు శమించుటకు 

ముదు చెప్పబడిన నిదానాశక  కారణములనే ఉపచారములుగా [పమయోగించ 

వలయును. తం|దా వ్యాధి ముందు చెప్పబడిన చికిత్సలను 'పయాగించవలయును. 

'మదన్సు అధికముగా వృద్ది చెందినవారు 'స్నహపానమధిరముగా చేయు 
వారు శ్లేష్మ (పకృతి కలవారు శ్రేష్మ (పకోపముగలవార్కు దూషీ విషముగలవారు 
వీరు [గీష్మకాలమునందు గూడా పగలు నిదింపరాడు, వీరికి గూడా అతిని[ద 
కలిగినప్పుడు మె చికిత్సలతో శమంప చేయవలయును.2 

1. వాలీమరః శిరఃశూల ఎన మెత్యం గురుగా(తతా। అంగమరో.. గి 
యలు 

(పలేపోహృదయస్య చ ళోధారోచక హృల్గాన పీనసార్థావభేదకాః। 
కోఠోమషరుః పిడకాః కయా స్వారి కా కారో గలామయా 2 స-,తీదుది,పమో ఎ తక 
హశ్ళ సంతోధ। [1 సోతసాం జ్వారః | ఇన ్ ర్యయాణామసా మర్యం విషపగ 

(పవర్తనము ర వేన్నృడాంచి వాస్వవ్నసావాత్యస్య ని "షివజాల్ 

(చృనూ,. 21/46_49) 

ల 
ళం అ న. 

ఈ అనే ళో అరి 
2 (గీష్మవర్ష్యషు కాలేషువెవాస స్వప్నా క్పదవ్య తః ౪ష్య పి చ దెవాస్వప్న స్త 

స్కా తేమన శస్యతే ఇ ముదుకి సెక 'స్నేహనిత్యాః నేష్మలాః వ్రష్మరోగిజాః॥ 

దూషీవ్షా రాళ్ళు దివాన శయీరన్ కదాచన (చ.సూ. 21/45) 

కా.(3) 43 
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జపత నా చ (పర దరు 

అపఠ_న్లికమ్కు అపతానరములను చరకుడు వాగ్ళచటుడు ఒరే వ్యాధి 

పర్యాయ ములుగా ధావించిరి, కాని ను; శువుదు భిన౫ మెన వాాయులుగా ధావించడెను* 
a మ కూ 0 

అపత నక నం|పొ ప్రి లషణములు 

స్వకారణములచే (పకోపించిన వారము లన నె నమనుండి ఉఃర్హ్వభాగ 

మును పొంది హృదయస్థానమున నిలచి పీడించుచు శిరస్సును శ *ఖపడేశమును 

చేరి వానిని పీకించుచు శరీరమంతటిని అనగా అన్ని అవయవములసు ధనుస్సు 

వలె వంచును. ఆన్ని అవయవములందు ఆమేపయమ మోహము (మయూర్చ్య్ర 

కలుగును. నిశ్చేష్తుడుగాన గు? 
ణో 

గ 

సు, ఉచ్చ్వాసము అఆడిగింపబదుటవలన కషముగా 
9 చు 

ఉచ్చా్వాము"దును. న్నేశములునిశ్చుూలముగా నుండును, తేక మెల్ల మెల్లగా 

తెరుచును. సంజ్ఞలు నశించి కషహోత రూజసమువంటి కంఠమాజనమును చేయుచు 

మూర్భ్ళను పొందును. ఇవి అపషళం[ఠరఠళమనబ మును. వాతము హ్యాదయమునుండి 

వదలినపుడు మనుజాదుస +సళను పొందును, తిరిగి హ్యాదయమును వాతము 
ధి 

ఆవరించినపుడు మూగ్శిల్లును. దీనినే కొందది అపతానకపుని గూడా అందురు. 

సుశుతుడు అపకం| తరమును కఫయు క్రి వాతీవా, 

కఫవాతములచే అర్మగింపబడునని చరకుడు వివరించెను.! 

Por 

గ 

1. iy కోద్దనె ఎః కోపవై ర్వాయుః వ్ర నాదూర్థ్వం (పపడ్యబలు పీడయకా 

హృదయం గతా శిరక్ళడ్ణా చ పీ్షయకా॥ ధనువ్శన+ ముంద్లాత్రాణ్యాక్షీ గ 
ఖు 24 

అనీ దారి ॥ ౬ omy, ఆపో జ (బట్టీ గ 

ఐన్ శ్రహయేత్తదా। కృచ్చేణ చొపట్బ్యచ్చానైసిలి స్తై మమ ౬ వనియలరః। 

కపోత ఇవ రూజేచ్చనిన్సం కస్పోఒపత_్ట9రః దృష్టిం సంస్తవ్య సంజ్ఞాం 

చహత్వా కజ్టేన కూజతి హృదిము త్త నరస్స్వాస్థ్యం యాతి మోహవవృతే 
పృనః వాయునా దాధుణం పాహుశేకే తదపతాన:ఃమి (చంచి. 9/12. 15) 

(Contd... 
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అవత తకము హాస్తీరియా లక్షణములను. తుల్యయుగా నుండును. ఈ 

వ్యాధి ఓక (పత్యేకమైన మన_స్తర్వముగలిగిన మనుజులద వ్యంజరమైన కొన్ని 

బాహ్యా కారణములు తోడై నపుడు ఆవగ (అషేష రూవముతో రలుగును, చేష్టా 

C 1 సంజ్ల్షా వా . వికృతులు (౧౦౧76౯5100 symptoms) సంజ్ఞా విర్భతులు (0152580 

ciative symptoms) ఏ విధమేన రచనా సంబంధ విర్యతి లేవుఎడగానే 

మానసిక కారణములచే కలుగుట (ప్రధానాంశము. 

Hysteria అనునది ఒక వ్యాధిని రార కొన్ని మనోవ్యాధుల సమూహ 

మునకు సామాన్యపదముగా థావింపబడుచున్న టె! 

అపత నిక చికిత్స 

అపకం(తఠ రోగికి అపతర్పణ చికిళ్చలుగాని నమన్క అనువానన ఆస్థావ 

నాదీవస్తులు కాన్ని తీక్షవస్తులు కాని చేయిఎపరాదు. ఇని నిషిద్దములు. వాత 

శ్రేష్మములచే అవరుద్దమైన శ్వాసను తీక్షమైన (పధమన నన్యములద్వారా అవ 

రోధమును తొతగిందేసి (పాశ్చాక స్ట్రితి3 తీసికౌని రావంయును, నస్యములచే 

కఫ వాతములు తొలగుదవలన సంజ (జ్ఞానము సామ్యసితికి వచ్చును.” 
యూ షట (tu 

ii) వాయు మార్జ్వం (తజతి నె సానాత్ కుపితో హృదయం శిరః శంభౌ చ 

ల 
పీడయర్యంగా నాడీ పన వీ ఎమయేచ్చ సః నిమీంతాజో నిశ్చేష్షః సనా 

వాఒపిరూజతి।! నిరచ్చ్వాసోఒధవాం (కుచ్చామ; చ్యాస్యాస్నష్టచేత తసేః॥ 

స్వస్థఃస్యాచధృదయే ము కే హ్యవృశే తు (పముహ్యాతి కఫాన్విలేన వాతేన 

చేయ ఏషోఒపత గకః (సు ని. 1/6*-65) 
ఖా 

111) అ.హృ.ని. 15/17.20 
1. A. 

2 i) అపతఠ_గ్హికాతురం నావపతర్పయేత్ । వమనానువాననాస్త్వాపనానినని మ వత మ్! 

చు 

వాత .శేష్యోప రుద్రోచ్చ్వానం తీాః (పధమాపనై!ర్కోషరాత్ 

(Con td..., 
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నస్యములు 

మరిచము, శి గుచీజముల్కు విడంగయు, ఫణిజరయు.వీని సూత్ష్మచూరముతో 
హి £3 

(పధమన నన్యము చేయించవలయును.] 

ఆభ్యంతరొషథములు 

1. హింగు, అమవేతసము శొంఠి సౌవర్నాంసణమ్ము దాడిమము_వీని 

చూర్ణము 6 [గాములు మోతాదులో 'యనవ్వారషుతో పానము చేయించవలయును3 , 

2. తుంబురులు పుష్కంమూలమ్ము హింగు, అస్తువేశసము హరీతకి 
[తిలవణములు-వీవి చూర్ణమును యవారా కధ ముతో పానము చేయించవలయును. 

3. సౌవర్చ లవణము, (తికటుకములు అభయా వీనిత్ సిద్దముచేసిన 

ఘృతము పానము చేయించవలయును. 

ii) శోధనావి :స్తయ కై హతా స్తస్య చ కృత ళః (చ.సి. 9/20) 

tii) శ్యసనం కఫ ఫవాతాభ్యాం రుద్దం తస స్య విమయోచయత్ తాః (పథధమటై ౩ 

సంజాం తాసు ముఠాను వినే (చ.సి. 9/17) ణః యి ద 

1. మరిచమ్ కిగుబిజాని విడంగం చ ఫణిజ్ఞరమ్ ఏతాని సూత్ష్యచూర్జాని 
దద్యాచ్చీర్షవిరేచనమ్ (చ. సి. 9/17) 

2. 1) తుంబురు పథ్యా చ పొష్క్ట్లరం లవణ|[తయమ్ యవక్సాధామ్యునా పేయం 

హృూత్చార్శ్వా ర్యాపర్ న్త్వకే హింగ్వన్లు చేతనం శుడిం ససౌవ వర్భులదాడీ 

మమ్ ॥ పిబేదాాత కఫఘ్నం చక రర్మహృదోగనుద్దితదు। 4 ళోధనావ స్త 

య స్తీర్ణాహితా' _సస్య చ కృత్స్వశః సౌవర్పలాభయాబో షః సిద్దంతు 
స్యాత్త తం హితమ్ (చ,సి. 9/18.20) 

స్స సు సుచి. 5/12 ili) అంచి. 21/35.37, 



అప పతస్త ఏక (పకరణము 677 

ఇతర ఉపచారములు 

1. వాత కఫ శామక విధులను [(పయోగి౧ంపవలయును. 

2 హృ(దోగ శానుర కర్కలను అఆచరింవవలయును, 

3. (వాహ్మీవటి (స.యూ) తేక బృహద్యాత చింతామణి ఇవ్వవ లను. 

4. మాంస్యాది ర్యాధము_జటామాంసి 12 (గా, అశ్వగంధ 3 గా. ఖురా 

సాని అజవాయిన్ 1 (గా రాధను తేగెతో సేవించవౌను. ఈ రౌకధ అనుపాన 

ఆ ష్ ౫ అటే తెల కల 
శో + జత ఆన్స్ 

ముగా (వాహ్మీవటీ బృహావ్వాత చింతానువి ఎఅఎవింవవ ను, 

5. అపతం[తకారివటి (చికిత్సాదరి ర్భ్ర 200 (గా. మాంస్యాది రా ఎదముతో 
క i mw", > నాన్ ల వ అ నం వే 9 రోజుతు మూడు నాలుగు మారులు సేవించవంయును. 

ఫో వాతరులాంత రిసెష్కు చఉంతాపషుతి చలు మ్యుఖరి సము పంచగవ్యఘృతమ్ము 

శతధాతఘృత శిరో అభ్యంగము ముచంగునని అవస్థా నుసారము (పచోగించ 

వలయును. 

ఆతుయివ లోగముల పరిచయము 

చికిత్స 

ఆర్యయిర వళి అనుసెచె ఎన్ని వ్యాధుల తీ|వావస్తలో తలుగచుండును * 

ఎ మా తము చరిర్చె చలో ఆలస్యము చేపినను [పాణపి టోని కలుగు Wn 

అలో కణ" క ॥ al ళో శో అవరాశము ఉన? ఏలిని ఆర్వ్యియిర నితి ఆందురు 
“4 

జు అ గు క అమ్మ దదారవటదు వి ME ఖ్ స ఇ A పు న. గాన్ అ అక యః చో ము అర్తం అయి wt బలము [ప్రయ 

జా ఖే ఖీ లో జ్ ఇ 
ఇత" స్త్ 

a ఇ 2 అ ఆక ఆలో “క ల తృ ముజయవ ను. లోతుగానుుదు జలములో మునుగుచున + వాల కిందరు పోర 
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ముందే (గహించు విధముగను._వెంటనే చికిత్సింపనిచో సద్యః ఫలితములనిచ్చు 

బొాషధములచే చికిత్సింపనిచో రోగికి (పాఐహోాని రలుగును.! 

ఆక్యయిక వ్యాధులన్నింటిలో సాధారణముగా (పాణాయ తనములైన 

హృదయమ్ము శిరస్సు (మ _స్తిష్కమ్యు, వస్తే (వృక్కముల్సు, రస్క ర క్రధాతు 

పులు వీని విషమస్థితి అనువ_ర్తించి యుండును. 

Fate 

a 
ప! 

సద: ఫలదాయక మైన కాషధములను (పయోగిఎచి పై ద్యుడు ఆర్యయిక 

సితిని తొలగించుటకు గటి [ప్రయత్నము వేయవ ౫ను, 
థు అ 

ఒకౌొ_క్యుమారు రోగకారణము రోగ నిర్దారణ చయుటరు పిలుకార 

పోయినను లాక్షణీర చికిత్సలు చేయవలసి యుందును. 

 — 

we) 
చా 

కిత్సవు పూనుకొనవ=ను 
a 3 + 

Aes రోగి శరీరమున _ప్రాజమున్నంతపంరకు చికిత్సను న 

చేయుచు -డవల మును. ఒకొక పుడు రోగి మరణాసన 

(చ.చి. 4/5) 

డ్ - జ 

గ్భనాయా తలఅమ 
Car) Pant: 
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? త శా ఇ ka గ అస కం 8 al జ్ లో జ జు cru 

స్థితికి వచ్చును. చిన్న వ్యాధినవై నను అ శద్దచయర చికిత్సి౨పవ'.సు, అ,శద్ద 

. ల్ మం క a క్ష a mF అ ఇటే అట. చేసినచి స్వల్బువాధభులు గూడా త్మీసమునై అగ్ని, శప్రుముు విషములవ3 

పరిణమించి అక్యయికస్థితిని పొందును.! 

మూర్చ సంన్యానాదు లు 

మూర్చ సంసా; స్రస ము తగు ఆత్యాయి యింల్బణి అనేక వ్యాఘలందు మరా 

న పపము SENS అందుచే కినిని అతి త ఎంరతవు ల అప ఖా 
౧ dad ళు “త అ + క్ష గా ॥/ వ.  ) a) టో అతత గ్య గు తీరిది సద్యః 

om? 

ఫలదవాయర చికిత్సలు చేయుట అవసరము, ౨; వజ 

(3 ft : వ్ ఓ లవ {:r ర ఓ] గ్ర fix tr Et 
లా Pf 
అ డ్ 

డ 
9 లో 

న! 

Cr (ar 
f గ [్ర్ తో 3 

హాని | Hypogly comiu) యకం వ్యాధులు ఆనయంమ మూరు రొలుగును, 
షి, ళు ల్ ఫో Smal గల ఖగ రా స || WY సఖ్య ఈ నీ / 4 ః 
మిని అషేణములు చో పరచ చు గో టట య్యా యర్యం వ్యాయలందును 

గో టో 

చూడదగును. 

pe జ? oe rm జ ER ను ఖో ఇ . warm 
న లా నుం సె అ సే లి wrth ల్ dS స ఇ hd అము uD అం (శారంధింవవ నుం 

~ - ~ + RE] న. శ a చే య్ " 5 న. న క్ష 

మూర్చ స .న్యాసములము బప్పబడీని. సెట్టా పబోవరి చరిత్స్ళలను లోనెనితికి షప pan థె 

రోగ కారణము సరం ఇ! Tun గు వాని షా క. ఆస అలో లో పనే 

రో లలల అలలే న్ జో హ్ (వచా గంవపె అయం 

జో ఇ య, ఈగ కము wn te Dw en ళ్శ శాం 

క hd bu baum wt sued JV లని స్పితిలో నాలొ నొచయు 

శ a Ey pa శి wal on my స ww 1 ఇ ఈ శ న టం we యి ము పెట సున శ! చిమ అశ ఆ ANTI అతిని నను నెలచి చు దః 

a అఆ ఖు లీ 
ఖో »" m* we = జ we". ay ఈ ఇ . అ ప్ో, ' wn" జీ న a A mn , ల జా 

లలల లాడే Sed ఉరి ren లి EDN (అ ఆటొ గి “ముకు చుం అల్బివసర ప్పి స్తితిలో 

సో సల్ల అ న. ఇచి sp Tee ఇల్ కలో శల అలో, చ ఆట్ అట్ లు 

ర్పనాకవంచ్చారా మలర్ దగిన దో (ద్రైబములను (పయో గ్ంచి పొర షల టప్ 

వాల ర మల 
లో wy) es 4a 

1 wy య. శు wey న. కా వ్య భౌ |"; * pr wd hh oe hy శ a Wd Wie ౨. న ONT: 
Cn శల జీల సు 

లాస్య ఈ స లీ జ ల... a0 WY శ వల్లు జ్య Wrest ల [౫ న. 
నూ షీ OE) ' శ్. ane me ey న. చ స ట్ 

భా న న! 

చం ల్ అబ స. ~~ we ఖ్ fru x న న నలా ' pw 
Woe hor wei ళా త గం ఆలే గ ష్ ళీ శ ఉష న యు వట్టాల i at 

యు ty a యా! 

మ. త * లా a శా ట్టి 

| + ఈగల షూ స ఆలో శక 
bie చల్ క దలు oe భం టు చో 
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ఆహారము, మూత పవృ త్తి, హృద్దతి, శాషస మొదలగు [పాణాధార 

(క్రియలు స[కమముగా జరుగునట్లు చూడవ ఎను. 

హృద్దతి, నియమనమున ప బృహత్ కస్తూరి భఛెరవము 100 మి. [గా 

నాగవల్లీ రసముతో ముహుర్ముహు రౌషధముగా ఇవ్వవ౮ను మకరధ్వజము, 

తె లోక చింతామణి రసము దశళశమూలారిష్క మొదలగునవి (పయోగింవ 
i) §ీ 3 లు 

వను. 

శ్వాస రృచ్చుంఠత యదు ఈ హింగు కర్పూరొవటి, దృహత కస్తూరి 

రవ రసము శ్వాసానందవటి శ్వాస కుఠారిరిసము ముదలగు బొిషధములు 

యోగింపవపను. ఉరస్సుపై కర్పూర తైలము రాచి ఉష్టోదకము యొక్క. 

కోశముచే సేవనము చేయింపవంను తీ[వ శ్వాస రృ(చ్చాలలో తగిన పధిననుస 

రించి |పాణజవాయువు (పయో గంపవెైను, 

మూ[త కృ[చృక యున్నచో వస్తి |వదేళమున రేవర్చిన్న పక్టుజయుట్క 

మూత లొషధముధై న తృణ పంచమూల క్వాధము, ఉసీరాసవము మొదలగునవి 

యివ్యవ-ను. 

మధుమేహా జనిత మూర్చుయందు : 

౫ సవన 

మూర్చ మెల్ల మెల్లగా కలుగుట్క శ్వాస చాలనసుండుట్ట శాషసయందడు కుళ్ళిన 
౧ ౧ ™ ల 

మధుమోహ చరిత్ర బొషధథొవ యోగమున అశ్రద్ద, అప 

ఏపిల్ వంటి వాసన (Acetone smell) నేత్ర గోళముల మృదుత్వుము 

గో అటో గట వాన్ శ శి ,1 జ ఖ్ న. జ ॥ 

మూ[ఠతమున చక్కెర ఎసిటొన్ కొన్పించుట్క రాగత శర్య్కారావ్యుట్టైం 

మధుమేహ శామక బొషధ ఆహోరావి |పయోగము ముఖ్యముగా వసంత 

కునుమాకర రసము శిలాజతుు చంచుపకావటి ,వపయూగము. ఆవశ్యకత 
నా 

యున్నచో తగిన మా తలో ఇను+*రిన్  పయమోగముః 
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రరమా 
బంటి 

గ తాల 

ల్ ఇన్సులిన్, అధిర 

దానితో పాటు ఆహారము తీపికొగర 
సుతో ఇం 

నుండుట ఈ అమేయ ములు యము, 

కన్న తర్క్క_ువగా నుందుసు. 

బాజ్. న్న శా ౦ | we? wr ఉం 

ఆజ 4 wd WPCC So 
య be 

శే ల్లు గ PrP అఆో సా ఇ 
లేశ్ర దుంగల ere Wo at , చా, ) 

న్న్న 
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మాధుర్యాల్పకచే కలుగు మూర్చ (Hypoglycocmia) : 

లనికౌొనుట వంగ సాధారణముగా కలుగును, 

త సోపుట్క శమ వలన గూడా కలుగు? 

నాం నుండల [కియాల్చత్మ శరీరము చల్ల 
“కమ 

కై 
చె కు 50/మి, [గాం శాల 

ఎడద నచిన సితిలో యున*, చో గూకో, 
us స ng) 

మ కర అవసరమని గవనించిన న 

ఆలో ” | 

యప ను ర ఎమునంది 
జలా ళు సిటు ల్ల | | ఇ ఇల * 7 | జ గ న. త్ | ద గ. A mm, 

చ ye BI uh బటల he మి aed wh తల్ Tube ఖే ఖీ Hh ఈ. చన లే! యౌ థి ఉందువు టి 

జ ట్ మ కు జ me ఇ యర్భల అరి రటను, తో న్ వ 

Wop s Mam My 

యర్భచ వదతి టాపు = 

| ఖ్ / " ~ 
eg స; 

బుతులు జ్య anh ట్ల బ్యా ఏటీ పిందమునే పిలా వొలములు కన్పించ. 

En ws wr గ న నము సు త ళ్ Pw Tre గగ గ్ గ ( ల, మ జ త్ గ ఇళ్ళ 3 ష్ Un ప ల ts i hat Se ఓ HB Me Yds క్ క Taos ౬ |. 

ఇ ya వీ గా 4? ఖ్ ట్ We క ఉం అటి న్య పట నం స భా ~ అబు మై యవ భో we 
షు 

య. గ ర అ కం we 1 * > మూతి సషెసుయర టన్ను మారి, అ (uraemia) : | i 

w ఇం సలు” క ఇ జు శే జం కు 
on Foy tainted saa Fe wnt oe wun శ స గూ. Mud Sar పటట teen తాల్బుం సె 

Masi 

wom [ జ లం మ 

శ atte ed MIT es wt tag Aw CR EE VY 
ae 

క | స్ ॥ శ లు my > ఇ" ఇ రె! wy mn థె" Ye ఇ ళ్. వు అ టీ స. శ Mwah అలి BI Mad os లం జో వ్ aad 3 Wr, టు మధా. te w ణల ళు ఖు 
న. న. శ ఈ గ ఛో MWe వ "a wre, a hatte లభ అ ట్లు wh ౬ re టల్ my ముడుత. 02 wot thy య టపి న్ు గె | wn wy Wet ne hod శా 

న. ఉనే ఫా 

కేటా పత atetrtrPh hy | Ft TENS HLT 4 a అలా ధు Ter] 

ea 

gas , పాస 3 య. స yp ల భో! లా t, నం 2 1 ల ఖ ఓ న. Pmt mw 1 జ షీ లుం ౨ క క భు సి ఎమ్మా 12 వ | తాలం లో న ల్ fF 
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మ _స్తిష్కాంతర రక్త సంచయము (Cercbral haemorrhage} వ 

అర చ షె అస, శ 1 వశ ఖో ర్త సమ్మర్షము, కౌష్టసకృ[చృత్త నాఎ మాంద్యము తీవ యోార్చ్య దృష్ట 

మండల కాంతి (పతిచర్యా విరృతులు పతిఖభూ తము. 

సంజ్ఞా (పటోధర చికిత్సలు రిసరాజరసమ్య్ము బృహద్వాత చింతామణి 

పునర్నవాసవ--వీనిని |పయోగించుట. 

106౫ కంటె అధికముగా జము అదిర సమయము వరకు ఉన్నచో 

(పలాప పమ్బు మనో వి; [భమము క లెన్ని మయమూర్శ్చాను దాతితయ పచ్చును. 

చికిత్స --- జ్వరరారణాను సాయి తగిన బొషధములు (వయో గింప 

పిం్తి జ్వర మునకు చెవుటతేసి మనముదు ఇదద (లయలు [(పయీగింప 

లో ష్ శే ని I ey ళ్లు ఇ ౬ శ జో గో ఓ ళ్ 

ముఖ్యముగా స్రీక్రల (పదికమున్ చోగసి ఉంచుట శేీతలమొన బాలు యుద వ్ 

గో అగు వానిలొ రప్పి 10-9F వందు పమ. ఉంది కొదుపరి సన బటలు తీసి 
49 

ww శ ఇ, ల | ఈ అప ఇ జ జ ఆక ఇం , | క జ 

ఉశీరయి ప్ప చదును త అవమలు బంసించిరచుపులు (పయో గిం 

జర wT ఇ షు. జ ఛి ట్ట + 4 గ గ జలే వొషధములు ము నోపిష్ 20౦ మ ,గానగుమూం |; స 
నూన టు షీ లాట 

గ్గ ఇ క్ ఖో న్. జ న ఉం క య శ శె 
తేనెతో ఇచ్చి ఉర కౌరింయు తాగింపషు whe టి వచు pee) చర ఇట 1౮0 Vale [గా 

స్క 

రజత భస్మము 100 మి. శా 

నాగవొాషాము అమెర్రము 100 జ గా రజత భేససుము 
| 

వ 

100 మె. (గా ర్లెపి యిప్వువ ఎను. 

a 
it గక En! F క ar, జో గ్మా ఖై టల కొ లు కాం న 

మృలుంజ అచుయెం. త దంల me దస ముదం మం తొషట గ ha స Fan వ. ఖ్య 

ముగా ఇవ పస "నుం 
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"వేదనా శమనాన్ట్రము స జ్ఞా వటబోధ నాష్టము వాశమాలా౭తర రసము 200 

మి. [గా గుడూచి సత్త్వం చేనె కలిపి యివ్వవ ను. 

వడ దెబ్బ యందును ఈ చికిత్సలే చేయవ “ను. 

తప అతిసారము 

ఇ లా Sen en ర MN ల నో నే చు ష్ 
విసూచ్చి అతిసాయము ([పవాహిర్క ఆం తిక౪ ఛ అనేన విధములగు రిఓ 

శ + ళ్ ఖు ణి జ గ! జుట్ట, $ 

ణపులు ముఖ్యముగా దాలర్ ఇన్ఫెషస్కు కలర్వా చూషిత జలపానము ఎని వ 

జలయు క్ర మల (పవృ_ఛ్రి మాటి మాటికి జరెగి శరీరమాదరి అడదాతుపు తం 
penn «| (a 

oo 

చుట్క నేతములు తోనికీడ్వబడుట్క చర్యొము రూక్షముగ నుండి స్టితిన్టాపక: 

తగుట్ట మూ లిబంథము, నాడి మాంద్యము యివలగు అతీణములుండును. కొం 
౧ 

జానుసారము యితర అతణములుండదునుం 

3 అన్ ఖ్ ' నే 5 శ్ ఈ .. మ ల ఇ 

సె చరమ. పరస్ట్వమిలసు ఆొట్బఎము తద్చూర రసము లఅఖునాదిపట,, 
ఆశాల 

ళ్ 

సంజీవనీవట్సి విదూచి సివ్వంసినీ వంటి బాషధముతు తగిన మాగతలో యిషె' 

దో కాలా స్మ అలో ఇ WE తష. ల గ 1 జ టం. లప్ న 

వలను, అవేజము శరర రోతిసిన ఎటిని మాటి మాటికి పానము పయింపవ౫న = 

ణో జ్యో అల wT mY ne జ ల్ సలల కలకు అస గో అలో శ. 
దాడిమ స్వెరసము, టు ల పొనవము. యొ లైల mw శం ఇ పర్హయవాని స్వరసషు 

జు (| ఆత్త జాజర జ్వాల వా ఖ్ అ గో 

ముహుుదర్మ్నువు తోషథిముగా అటెవ ప్రవ సు. 

నళ ఇ? అన్నా ము భాఖాట్టు సా గ అజ * Fs" స ఇ. అం “ 

అత్యవసర నజ సిరాదాష్టరా తగిన ;దపములను అంతః క్షేపము చేయ 
లల ల 

అ ఆఅ 
9 సక. 

ఇ లు ఖో ఖా ౫ ము జు జ ఇచ్! 

మూత దింధము రొలుగ మందిగా వస్తి ఏ సర్షవత లాభ్యంగము అల 

వ అటే జ ఆ కార్య లర అం ల 
రవల్చిని్ని fa we త జ రం oat కటట క 

ఈం ఇ 

లో తారా ఖే ఆ జ అ 

నాడీ మాంద్యము శఎయఎనిచుట్టు అయ్య విలాసెరస మవ వ సు 

fe ళ్ ప ణో అలన 

ఏ) నంత త్వరలో రార దానుసార చికిత్స ఇయవ ను. 
నంతా 

1 ఇ టగా ఇ rs అబ్ న్్ ళో లో ల్ al అభ" 

ఉచుచై టారు ఆఅధిరమిగాసున్చ ఉపి వౌదివట్కి అంద నా డాదివటి అర శంభఖస ల. 

ఇవ్చువాను- 
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ఉదర ఘూల 

జ ళో న్ వా 4 జ ల . 

పరిణామ కూల యకృద్వికారముల్సు అటీర్తముు కోష్టబ్య మై ఆం తావ 

రోధమ్ము అపెండినె టిస్ ఉదర కలాళోధ వీని వలన తీవ ఉదర. "ఎ రలుగును, 

ఆభ్యంతర అవయవములందు రర (నావము జరుగుట ఒ లగు స్ట్రతు 

లలో మూవ్చుతో కలసియుండును. అట్టి స్టితిలో శస్త్ర చికిత్స అ ,నరయము కాన 

అస అన వ్యా . శస్త్ర వైద్యుల వద్దకు పంషవ ౨ను 

కుడి ఇరియాక్ (షదేశమున మూల్క వమ్కి స్పర్శా సహ్యాత్క కోష్టబద్ధత 

యున్నచో ఎపిండిపైటిస్గా సందేహించి తగిన పరీషెలకు చికత్సలరు శత్ర 

వైద్యుని వద్దకు పంపవ లను 

ఇతర ఖభూలలందు శూల శముంచుటప్లై ముంరావెదివట్స్వి కశూలఘ్నివట్సి 

శంఖవటి వీనిలో తగిన బజొషధమును రుమహార్యాస పముతో యివ్యువ ఆసు. 

అజీర్ర జనిత భాలయందు శివషర పాచన చూస్తాము ఉస్తోదరముతో ఇవ్వ 
ళం ఓ; 

వరను. 

a జ” అటో | a జో గతో క ఇ w * జ్య గ వానే న 

వస్తిని యిచ్చిగాని మృదురేచకములగు పుచనరకార చూ్యూమివ్చిగాని విరేచ 

నము చేయింపవ౫ను. 

పి తజ హాల (Biliary Colic) 
eens 

రి,వసూల కుడి రుడీ భాగమున ;సొరుంధము ఉదరము. ఆదనసనుళ అంస U చె a Ge 

భాగములరు వ్యాపించును. రామలా అషయుములు గూడా రలుగును. 

కూలహారమగు _ప నొావధములతోపాటు మాలవ(జ “వటి *). వొరాగసము, 

శృంగి భస్మము మహా వాఠరాజ రసమువంటి బొషథము చిప్వవా.... 

శ్ బలో జాజి a : A em we : 
సానిక స్నెహ  “స్యాదములు చేయింపవెను. అవస: "న అని(ద 
అ లు ల 

రవ వను. 
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వర్మ. శూల (Renal 00116) 

తీవముగా నుండి కటి మూవ నాశమునవు 

వ్యాపించుచుండును. మూరాఖూత్హ మూ రర్భ్యచ్చా 

(శివి క్రమరనము, తిరంటరాచి రా ఃధము యుదలగు జొషధములు శూల 

శామకములగు యితర బొనషవముము యివ్యపాను. 

(సావము 

శరీరమున ఏ భాగమునుందై నసు రర సావము జరిగినచో వెంటనే 

చికిత్సింపదున్న మరణమునకు దారి తియవచ్చును. 

ముందు ర్యర్తమును స్తంభింప చేయు చికిత్సలు చేసి తదుపరి కారణము 

నన్వేషించి 5 ౯జానుసాక చికిత్సలు చేయవైను* 

స్టానిరయిగా శీతల వచేహ పరిషేకమయుబు రక్తమును _స్టంధింపచే యును. 

రడి  కులఖండనేరసమ్యు చంద రళారసము ర ర్రబంధిరి చందనా 

నవమ్యు ఉక?" వము, కామమనవ్వా ము సిష్టై మొదలగునవి (పయోగింపవ ను* 

వశనమనాగ్షము ర్య్ర్తమును ఎక్కించుట వంటి 
అ 

క్రియలు ఆవ )వతాను సారము న. 

సముడే కలుగు ఉప! 

అ 

స్వల్పముగా. ర్వ్తక్షయమున్నపుడు రర్తవర్ణర  బౌషధథ ఆహారాదులచే 

ఉపచరింపవొ సు. 

త వివేచన ము, (తివి కమ రసము మొదలగునవి 



నార ర్భచ్చముే పయో గింవవ౮ను. దాహూము ఉన్నచో చం|దకళారసము 

. శీరాసవము చందనాసవము యివ్యవ-ను. 

అవసరమైనచో నాళికను (పవేశింపచేసి మూత పవృ త్తి కలిగింప వంను. 

తీవ శాన 

తీవ శాష్టసయందు తమక శ్వాస జనచో హిఎగ రర్ప్బూరవటిి శ్వాసా 

" ఎదవట్సి మయూర చఎ[దికా భస్మము, రనరాసవమిిు ఆపామార్ద అంతర్జూమ 

ఎన్మం మొదలైనవి ముహుర్ముహు రాషధముగా ఇవ్వవ చను, 

ఉరస్సు ప కర్పూరోతే లము అభస్టాాగనము చేయించి "స్వేదము చేయింప 

ఎను. 

కఫాధిక్యతలో వాసాస్యరసము వేసె కలిపి యివ్వవఐనుః 

శాన కాస చింతానుణ్ రసము 100 మ-[గా. తేనెలో ఇవ్వవఎను* 

వాఠరకులాంతక రసము, కస్తూరి ఛై రవము శృంగి భస్మము ధన్వంతరీ 

గుటిక్క హింగ్వాది చూర్లము. వీనిని అవునారిషము లేశ దశమూలారిషముతో 
లు ఫి లు ధు 

ఇవ్వవలను, 

నిదాకరమగు జాొషధములు ఇవ్వవఐను,. 

ఇ ళు! అ టో, గే జు ర్త సమ్మర్షాల్పత యున్నచ బృహద్వాత చింతామణి యివ్యవ ఏను. 

ఆమవాత, నంధిశూల 

నంధిశూల్క ఆమవాత శూలలఎదు గృధసీ వాతమున చెప్పబడిన వేదనా 

శామక (క్రియలు (పధానముగా తె లాభ్యంగమ్ము స్వేదనములు నిదాకరౌషధములు 

(వయోగింపవలెను. 
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ఇతర ఆత్యయిక అవసల దు అయా (పరరణములలో వివరింపబడిన 
ఓ 

బొషధములలో యితర [క్రియలలో సత్వర గుజరరమైనవి (పయోగింప వాను. 

శల్యతం| తవా పల మరము నస ౧ది_వస్తి కర్మలను రెంటిని ఒకటిగా 

ళ్ నో *' మ్ల Gn 

లెక్కించి రొ దఊయోషణము గూడా పా రర్యలలో జర్వొబడినది. 

దోష నిర్హా రణ శ ర్త రలినిన చే శన రర్మాలనియు అవియే పంచరకర్మల 

నియు భానింపదబడు చున్నని- అనువాసన వ సి అంతగా దోషనిర్హరణము 

కర్గించునది కాదను ఉదేశ్యముతో వాగ్భటుడు దినిని వదలి ర_్క్రమోక్షణమును 

రం 'పయోజనము 

ఆయా ఓఒమపుల' దు సందితమగు దోషములను ళోధన శర్మల ద్వారా 

నిర్హరణము పయించిన వ్యాధులు కలగక ఆరోగ్యము కాపాడబడును. వసంత 

బులువున శేష్యమును వవమునము ద్వారా శరిచృతుపున పిఉత్తమును విరేచనము 

చేతను వ యుచువున వాతమును వస్తులచేతను ఛోధింపవాను.3 

1. భోరు శచనుం చేతి సమసాదొషధం ద్విధా _ (అ హృ,నూ. 1/25) 

2 ఇహావమనాదిషు కర్మలకణాల బహ్వితిక రవ్యతా యోగిదోషనిర రణ 
ప్త బాట్ జ్ 

ఖ్ we “5 nn అరి శ్ర వ్యాయ స్త్వ (చ.సూ. 2/15) 

wh Te Pa అంటే జీ || 

3, పోరు వసంత ోషాజం పి రం శరది ని రిరేత్ 
mM ¥ ఆలి లౌ 

rm? ల్ AT ఇప శ క్ ఇల్ ఇగో వక్షం శముడుతి వాయుం (పాగ్వికార ముచ్భయాఆ (సు-సూ, 6/38) 
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లంఘన పాచనాదులచే శమింవ చేయఎకడిన దోషములు తిరిగి (వక్ పించు 

చండును. కాని సంళోధనముచే జయింపబరీన దోషములు వ్యాధులు సమూల 

“.గా శమించును. ఎట్లన ఏదేని వృక్షమును మూలమును ఇదింపనిచో తిరిగి 

“న్భవించును. మూలమును ఛేదించినచో ఆ పృషీమునరు తిరిగి శాఖలు ఉద్భ 

“ ఎపవు అదే విధముగా భోధన చికిత్స వ్యాధులను సమూలముగా నిద్మాలించును, 

నంళోధనముి కలుగు గుణములు 

ఊర్జ్వాధ సృంళోధనముచే సంచిశమైయున్న దోషములు న్నిర్ణరణమగు 

చే వాటి వలన కలుగు జఠరాగ్ని ఆవరణము తొలగి ఆగ్ని వృద్దిపొందును, 

గేష్టము జుద్ధమగును, వ్యాధులు శమించును. శోధనానంతరము |త్రమ క్రమముగా 

రోగ్యము వృద్దినంచును. జ్ఞానేందియములు కర్మే ౫ దియముల్పు మనస్సు 

ద్ది నిర్మలములగును. వర్ణము, బదిలి పుష్క పుమషత్వము--ఇవి వృద్దినంది 

తాన పౌప్తి కలుగును. వార్హర్యము త్వరగా సంభవింపదు. ఆరోగ్యము 

వాయువు కలుగును. ఇవన్నియు విధిననుసకించి కాలము ననుసరించి తగిన 

ఛథముగా పంచకర్మలు చేయించు కొనిగచో కలుగును. 

1. దోషాః కదాచిత్ కుష్యంతి జితా అంఘన పాదే ః టితాః సంహోధనై 8 

యేతు న తేషాం పునరుద్భవః దోషాశాం చ (దుమాజాం చ 

మూలే౬నుపవాశేసకి రోగాణాం (పసవానాం చ గతానామాగతి[ధువా 

(చంసూ. 16) 

2 ఊర్ధ్వం చెవానులోమం చ యధాదోషం యా బలమ్ ఏవం వశుద్దకోష్టస్య 

కాయాగ్నిరమ్ బర్ధశే వ్యాధయశోపశామ్యంతి (పర్భతిశ్చానవర్తి తే 

ఇం|దియాణిమనో వృద్దిర్వర్ల శ్చాస్య (పసీదితి బలం పృషిరపత్యం చ 

వృషతా చాస్యజాయలే జరాం కృ(చ్చేణం లభతే చిరంజీపత్యనామయః 

ఠస్మార్ సళోధనం కాలే యుక్తియుక్రం పిజేన్నరః (చ.సూ. 16) 
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పూర కర్మలు, "స్నేహ "స్కాదములు 

= అరు లాటి జో అ సి ఆ వారీ ల జ ఆఫ జు J wf a స్నేహమ్ము ఎజిదముఎబనిని షంచర కోకు ముంచు వయా గించుట 

శో శ ఫ్ ఖో జో కుట శో 2 ఇ 0 ఖో ళీ 

సామాన్యముగా అవసరము యుండును, అందుచేత పీనిని వార కికోరసలందురు* 

ఖ్ la 

వాక్ అన జార్ బాల్ ఇటో 
ఇ జా 

సృహ ఎ పిదములపు దెొషములు శాఖలనుండి వాని నానముై న కోస్టము 

నకు తీసికొని రాబడి సులభముగా దోషనిర రణ జవముగుఏ ప సహారరిసాయి. 

ఎషఇహయాముస వాతము శటుంచుప. శచీచయము మృుదచుత్వమును పొందును. 

ఆం[తములందుండు మం సంగము సి చును. శరీరమునందు (సోఠతస్సు అందు 
జ శశ" అంగ ఇ వాటి అలై జో, ఇచ అలో ఇ జాలి అతు గ్ అంటుకొని యుండు చోషముబు ఎ హనముప విడ్రిపదును, ౧ష్నహముచే 

ళ్ తాపి ఇక్ 4 A శాన్ ము జగ జో | es ~” టో 

భావితము ఇయబతడిన బాత పోసిన అందుడొనణుదా ఉందు విధముగా 

స్నిగ్గము గావింపబడిన శంరము నాదు వోచములు అంటుకొని ఉండలేర విడివడి 

యుండును.! 

వాన్ శ ఇ జగ బక కక జ, . అబ అట ~ బ్నహాములు (పధాసముగా నాలుగు విధములుగా నుందును. ఆవి ఘృురమ్ము 

౬. జు 

డీ బల ర అల an mr జ mh అసు వ స్నెహము తగిన విధి ననుసరించి యోనుూడె న పృరుఘునికి పొనేము 
we 

చేయింపదిడును. 

క ఇ 
ఎక్రదనము 

శి న 8 ల తకం అవ టక. ఆ Pa 
న్స్ ధనమున్న ఎ హనము తమవపవి అజ్రదనము చేయింపవాను. దీనివలన 

ఇ” క్ ఇ కంబ ఆఫ గో . | గార్ అట్ అన mw , + కొ న. wet క 

(సాతస్సులంద అంటు సి యందు టన్మయుుం రవ చదంనంచి రొషమునదు 
oa నం. 

గ శాన్ నీ స్ట జ అం న. గ్య ల్ ఇం | డే శో అమ్మో ॥ ట్ లో బో ww | ul 
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